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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO ORAZ PRODUKCJA 

KALENDARZY TRÓJDZIELNYCH ORAZ KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH NA ROK 2019 

Informacja o 
Zamawiającym 

Fundacja Rozwoju Śląska z siedzibą Opolu 
Ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole 
NIP: 754-13-06-435; KRS:0000041765 
Tel. 77 454 25 97; Fax 77 454 56 10 
www.fundacja.opole.pl 
Adres poczty elektronicznej do bieżących kontaktów oraz udzielanie odpowiedzi na pytania 
oferenta: sekretariat@fundacja.opole.pl 

Przedmiot 
zamówienia 

„Opracowanie projektu graficznego oraz produkcja kalendarzy trójdzielnych oraz kalendarzy 
książkowych na rok 2019” 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia zgodny z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia o zamówieniu.  
 

Informacje oraz dane do sporządzenia materiałów przekazane zostaną przez Zamawiającego. 
Realizacja przedmiotu zamówienia może nastąpić dopiero po uzyskaniu akceptacji projektu 
przez Zamawiającego.   

Dodatkowe 
informacje / 
warunki dot. 
przedmiotu 
zamówienia 

- Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag do propozycji projektu graficznego/wizualizacji,  
a Wykonawca zobowiązuje się do ich wprowadzania w terminie do 1 dnia od momentu 
zgłoszenia przez Zamawiającego; 
- Proces konsultacji projektu graficznego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie trwał 
do momentu akceptacji przez Zamawiającego, lecz nie dłużej niż do 29.10.2018 r., realizacja 
przedmiotu zamówienia może nastąpić dopiero po uzyskaniu ostatecznej akceptacji projektu 
przez Zamawiającego; 
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówienia do siedziby Zamawiającego   
w terminie 14 dni roboczych od dnia ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego, we własnym 
zakresie i na własny koszt. 

Termin realizacji 
zamówienia 

14 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia, jednak nie później niż do 16.11.2018 r. 

Kryteria oceny 
oferty 

Zleceniodawca wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 
na podstawie następujących kryteriów: Kryterium oferty:  100 % cena (brutto). 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem zaoferowanej kwoty 
wynagrodzenia. Przewiduje się oferty częściowe.  

Termin składania 
ofert 

Termin końcowy składania ofert: do dnia 08.10.2018 r. (poniedziałek) 
UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty. Oferty doręczone po terminie podlegają 
odrzuceniu. 

Sposób 
przygotowania 
oferty: 

- Oferta musi być wypełniona zgodnie z wzorem formularza ofertowego stanowiącego Załącznik 
nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze, 
- Zamawiający zastrzega, że wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia muszą zostać 
zawarte w ofercie, po wyborze najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwości nakładania na 
Zamawiającego opłat, które bezpośrednio nie wynikały z przedstawionej oferty; 
- Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę, sporządzoną w sposób czytelny w języku polskim; 
- Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego 
wymagających będzie miał prawo żądać od Oferentów wyjaśnień/ uzupełnień dotyczących 
złożonych dokumentów i treści oferty. 
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Sposób składania 
ofert  (adres 
mailowy, nr faksu) 

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: 
sekretariat@fundacja.opole.pl   
lub w formie wydruku w siedzibie: 
Fundacja Rozwoju Śląska  
Ul. Słowackiego 10 
45-364 Opole 
Z dopiskiem: „Nabór ofert – opracowanie projektu graficznego oraz produkcja kalendarzy 
trójdzielnych oraz kalendarzy książkowych na rok 2019” 

Forma płatności Przelew na podstawie F Vat, termin oraz szczegóły zamówienia określać będą odrębne ustalenia 
po wyborze Oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Między Zamawiającym, a 
Wykonawcą zawarte zostanie Zlecenie określające szczegóły realizacji zamówienia. 

Informacje 
dodatkowe 

Negocjacje z Oferentami: 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza oraz prawo do odstąpienia od zlecenia zamówienia,  
w przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji Zamawiający jest 
uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy Oferent, którego 
oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania zlecenia lub gdy podpisanie 
zlecenia z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn; 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia i/lub odstąpienia od 
ewentualnych negocjacji bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują żadne 
roszczenia wobec Zamawiającego. 
Odrzucenie Oferty: 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
- treść oferty nie będzie zgodna z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego; 
- jeżeli zostanie złożona przez Oferenta, który nie spełnia dodatkowych warunków udziału  
w postępowaniu; 
- została złożona po terminie ustalonym w niniejszym Zapytaniu, jako termin końcowy składania 
Ofert; 
- Oferta będzie zawierała rażąco niskie ceny. 
Pozostałe: 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Zapytania przed terminem składania ofert. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważniania postępowania zapytania 
ofertowego na każdy etapie bez podania przyczyny; 
- Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, 
o fakcie wyboru Oferty; 
- Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.  

Opole, 03.10.2018 r. 

 

 


