Oddział Terenowy w Koszalinie
KOS.WOP.261.10.2019.GP.1

Koszalin, 2019-07-23

ZAPROSZENIE
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie zaprasza do złożenia ofert na
Opracowanie, wykonanie oraz dostawę materiałów drukowanych na adres siedziby KOWR OT w Koszalinie, ulica
Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin.
1.

Ogólne informacje dotyczące propozycji cenowej i przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje opracowanie, wykonanie materiałów drukowanych na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie wraz z dostawą do siedziby zlokalizowanej w Koszalinie przy ulicy
Partyzantów 15A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy stanowiący
załącznik numer 2 do Zaproszenia.
- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
W zakresie przedmiotu zamówienia
- Michał Mętlewicz

tel. 94 34-73-132

W zakresie procedury
- Agnieszka Sikora-Gutowska

tel. 94 34-73-129

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) W kryterium „CENA” punktacja zostanie przyznana wg poniższego wzoru:
C=

(Cn/Cb) x 60pkt

C - liczba punktów w kryterium cena
Cn – cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Cb - cena brutto oferty badanej

b) W kryterium „TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA’’ (w dniach, od dnia podpisania umowy) punktacja
zostanie przyznana wg poniższego wzoru:
T=

(Tn/Tb) x 30pkt

T - liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia
Tn – najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród złożonych ofert
Tb - termin realizacji zamówienia oferty badanej

c) W kryterium „BONUS” wykonawca może uzyskać maksymalnie 10pkt.
Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za zaoferowanie Zamawiającemu wybranego przez siebie bonusu o
wartości nie mniejszej niż 10% kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć do dnia: 30.07.2019r. do godziny 10:00 w formie:
a.

pisemnej na adres: KOWR OT w Koszalinie ul. Partyzantów 15a w zaklejonej kopercie i opisem „Materiały
drukowane dla KOWR OT w Koszalinie” – nie otwierać przed dniem 30.07.2019r. przed godz. 10:00.

b.

elektronicznej (podpisana i zeskanowana) na adres: zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl

c.

faksem na numer 94 343 36 95.

5.

Wyjaśnienia dodatkowe:
a)

Wybrany wykonawca

zobowiązany jest

podpisać

umowę

w

terminie wyznaczonym

przez

Zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej.
b) Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona
przy wyborze.
c) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję cenową przed upływem
terminu jej składania.
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zmiany niniejszego postępowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec
Zamawiającego z tego tytułu.
6.

Załączniki:
1.

Propozycja cenowa – zał. nr 1

2.

Formularz cenowy – zał. nr 2

3.

Projekt umowy – zał. nr 3
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