
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa organizacji  Głogoczów, 27.09.2011
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
32-444 Głogoczów 406

W związku z realizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa projektu „Nowe umiejętności-
Większe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach , zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe nr 4/2011
(dotyczy materiałów dla beneficjentów:  pamięci przenośnych, notesów z długopisem )

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
NIP: 681-195-51-38 REGON: 120476043, KRS: 0000279965

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.   Przedmiotem zamówienia jest:
 a). zaprojektowanie i wykonanie pendrive’ów (26 sztuk):
-z uwzględnieniem wzorcowych materiałów przekazanych przez zamawiającego (logo SWIG) oraz z odpowiednimi 

znakami graficznymi zgodnie z zasadami promocji dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Projekty graficzne podlegają wcześniejszemu zaakceptowaniu przez zamawiającego. 

-materiał:metal
-kolor: oferent przedstawi do wyboru co najmniej trzy kolory, z tego jeden niebieski
-gwarancja: dożywotnia
-pojemność: minimum 2 GB
-Kompatybilne z: Win2000/XP/Vista/Win7/Mac OS 10.5.x +/Linux v.2.6.x +
-Złącze: Kompatybilne z USB1.1/USB2.0 Hi-Speed
-sposób znakowania: grawer laserowy, nadruk obustronny
b). dostarczenie kompletów:notes + długopis  (26 sztuk)
-rozmiar notesu: min. A5, max. B5  grubość min 60 kartek
-okładka twarda w 3 kolorach do wyboru z tego jeden niebieski.
-oznaczenie na okładce: nazwa projektu, informacja o współfinansowaniu, loga SWIG, POKL oraz EFS (j.w)
2. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt do siedziby zamawiającego do dnia 12.10.2011 r.

3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Oferent zobowiązany jest do przesłania zamawiającemu, wraz z ofertą,  propozycji projektów pendrive’ów oraz 
notesów
5. Zamawiający zastrzega sobie  możliwość zgłoszenia uwag i zmian do przedstawionych propozycji.
6. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  

Ludzki.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 12.10.2011 r.

swig@glogoczow.pl
www.glogoczow.pl
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IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta
- opis  nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
- wartość oferty (netto oraz brutto za poszczególne elementy zamówienia oraz całość oferty w PLN)
- formę i termin płatności (min. 14 dni od realizacji usługi),
- termin ważności oferty (min. do 12.10.2011),
- datę sporządzenia. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: swig@glogoczow.pl, poczty, 

kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, 32-444 
Głogoczów 406 do dnia  30  września godz 14:00. 

2. Wybór oferty  zostanie  dokonany do dnia 4 października br.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: oraz w siedzibie zamawiającego.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.  Cena 100 %

       Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych kryteriów w przypadku ofert podobnych cenowo.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej 
znajdującej się pod adresem www.glogoczow.pl. Oferent, którego oferta została wybrana do realizacji, zostanie 
powiadomiony przez zamawiający za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
2. Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
-  nie złożono ważnych ofert,
-  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
-  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
-  postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zlecenie usługi.
3. O unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
wykonawców którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Sobecka - Kromka pod numerem telefonu 501 659 953 w godz. 10-13, 
Monika Kobus tel. 604 363 318 w godz 16-19  oraz pod adresem email: swig@glogoczow.pl

www.glogoczow.pl 
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