Szczecin 08.03.2019 r.
W związku z realizacją przez Fundację Ekologiczną Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie
projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności,
szanujemy Dzieło Stworzenia” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapraszamy do składania ofert na usługę
polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu Pakietów młodego ornitologa w ilości 800
sztuk.
Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si' z siedzibą
w Szczecinie.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2019

I. Zamawiający.
Fundacja Ekologiczna Laudato Si'
al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin
NIP: 8513198537, REGON: 36523528100000
tel. 692 509 181
e-mail: biuro@laudatosi.pl
www.laudatosi.pl
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Łukasz Chorągwicki - tel. 692 509 181; email: biuro@laudatosi.pl

II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu
i dostarczeniu do siedziby Fundacji Ekologicznej Laudato Si' w ramach projektu
edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności,
szanujemy Dzieło Stworzenia” tzw. Pakietów młodego ornitologa w ilości 800 sztuk, na
który składają się: plecak oraz bon wartościowy (uprawniającego do zakupu butów,
spodni i kurtki).
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a. ilość zamówionych Pakietów młodego ornitologa: 800 sztuk, łączna kwota
zamówienia do 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100),
wartość jednego Pakietu młodego ornitologa wynosi 500,00 zł brutto (słownie:
pięćset złotych 00/100) i nie może być niższa od wymienionej kwoty.
b. w skład 1 Pakietu młodego ornitologa wchodzi: plecak oraz bon wartościowy,
c. bon wartościowy na okaziciela może być przygotowany w formie papierowej,
pliku PDF lub kodu dostępu, z określoną datą ważności,

d. bon wartościowy powinien uprawniać do zakupu: butów, spodni i kurtki w
ogólnopolskiej sieci sklepów odzieżowych.
e. wartość pojedynczego bonu wartościowego stanowi różnicę pomiędzy kwotą
500,00 zł brutto, a ceną brutto pojedynczego plecaka wchodzącego w skład
Pakietu młodego ornitologa zaproponowanego przez Dostawcę. W przypadku
gdy Dostawca zaproponuje niższą cenę plecaków od ceny rynkowej lub uzyska
cenę promocyjną, wówczas musi zwiększyć wartość bonu wartościowego,
f. każdy bon wartościowy powinien posiadać swój kod,
g. Dostawca lub firma, w której realizowane będą bony wartościowe zobowiązana
jest do udostępnienia Zamawiającemu listy kodów bonów wartościowych, które
można wygenerować w pliku excel,
h. firma, w której realizowane będą bony wartościowe zobowiązana jest do
przekazywania Zamawiającemu raportów z wykorzystania poszczególnych
bonów i dostarczy dane Fundacji cyklicznie raz w miesiącu,
i. przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie przez Dostawcę
projektu graficznego bonów wartościowych zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego, projekt graficzny musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
j. plecak nie wchodzi w skład bonu wartościowego,
k. plecaki należy trwale oznakować ze wskazaniem źródła finansowania: logo
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dopiskiem
"Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej". Logotypy na potrzeby oznakowania produktów
sfinansowanych z NFOŚiGW dostępne są do pobrania na stronie
NFOŚiGW:https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/.
Na
plecakach należy zamieścić informacje o źródle finansowania według
następujących wskazań:
i.
trwałe oznakowanie plecaków Zamawiający rozumie zastosowanie
takich materiałów, które odporne będą na działanie: wilgoci, potu,
ścierania, działania promieni słonecznych, tak aby informacja o źródle
finansowania była widoczna przez minimum 1 rok.
ii.
Zamawiający w celu oznakowania plecaków dopuszcza zastosowanie
trwałych naszywek, zawieszek lub innych form oznakowania, które
muszą zostać przedstawione przez Dostawcę plecaków do akceptacji
przez Zamawiającego.
iii. Zamawiający zastrzega, że projekt oznakowania plecaków
zaproponowany przez Dostawcę musi uzyskać akceptację ze strony
Zamawiającego przed zamieszczeniem oznakowania na produktach.

III. Termin wykonania zamówienia.
Terminy dostawy przedmiotu zamówienia:


do 20 marca 2019 r.

IV. Sposób przygotowania oferty.
1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/03/2019 na usługę polegającą na
przygotowaniu i dostarczeniu Pakietów młodego ornitologa w ilości 800 sztuk.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową;
- posiadać datę sporządzenia;
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
- podpisane czytelnie przez Dostawcę.
2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty, podając cenę brutto.
3. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z
prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

V. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuro@laudatosi.pl; kuriera lub też dostarczona osobiście na adres al. Wyzwolenia 52,
71-506 Szczecin do dnia 15.03.2019 r. do godziny 12:00 wraz z kserokopią wypisu z
rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
3. zosta
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15.03.2019 r. po godzinie 12:00. Wyniki i
wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Fundacji Ekologicznej
Laudato Si' w Szczecinie oraz na stronie www.laudatosi.pl.
3. Oferty złożone po terminie oraz nie zawierające wszystkich elementów 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: www.laudatosi.pl

VI. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym.
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
wezwania oraz informacje Zamawiający i oferenci przekazują pisemnie, drogą
elektroniczną.
2. Osoby uprawnione do kontaktu: Łukasz Chorągwicki
kom. 692 509 181, email: biuro@laudatosi.pl.

VII. Okres związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od chwili upłynięcia terminu
składania ofert.

VIII. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium
1.Cena brutto
2. Kompletność usługi

3. Termin realizacji
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Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, iż 1%=1 pkt.
Oferta złożona przez Dostawcę może otrzymać 100 pkt.
Przy obliczaniu ilości przyznanych dla danej oferty punktów uwzględnione zostaną
wartości punktowe wagi poszczególnych kryteriów oceny oferty wyszczególnione w
tabeli powyżej.
Ocenie będą podlegały informacje przedłożone przez Dostawców
zawarte w
Załączniku 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/03/2019 na usługę polegającą na
przygotowaniu i dostarczeniu Pakietów młodego ornitologa w ilości 800 sztuk: cena,
kompletność usługi (dwa podkryteria) oraz termin realizacji.
Poniżej przedstawiono sposób obliczenia ilości punktów wraz ze wzorami stosowanymi
do ich obliczenia:

Całkowita ilość punktów =C+K+T,
gdzie:
C - ilość punktów przyznana w ramach kryterium cena (maksymalnie 50 pkt.)
K - ilość punktów przyznana w ramach kryterium kompletność usługi (maksymalnie 30
pkt.)
T - ilość punktów przyznana w ramach kryterium termin realizacji (maksymalnie 20
pkt.)

1. CENA (C)
Ocenie podlega cena brutto jednego Pakietu młodego ornitologa podana w formularzu
ofertowym. Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 0 do 1
w następujący sposób:
1 pkt. - cena Pakietu młodego ornitologa równa 500,00 zł brutto

0 pkt. - cena Pakietu młodego ornitologa niższa lub wyższa niż 500,00 zł brutto
Sposób obliczenia ilości przyznanych punktów z uwzględnieniem wagi kryterium:

C (ilość punktów) = przyznana ilość punktów/maksymalna ilość punktów x
100 pkt. x waga kryterium (0,50)
2. KOMPLETNOŚĆ USŁUGI (K)

K (ilość punktów) =K1+K2,
gdzie:
K1 - ilość punktów przyznana w ramach podkryterium "Usługa przygotowania łącznie
bonów wartościowych i plecaków (maksymalnie 50 pkt.)"
K 2- ilość punktów przyznana w ramach podkryterium "Usługa polegająca na
przesyłanie przez sieć sklepów realizujących bony listy kodów oraz raportów z
wykorzystania bonów przez okazicieli "
W ramach podkryterium "Usługa przygotowania łącznie bonów wartościowych i
plecaków" punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 1 do 5 w
następujący sposób:
5 pkt. - łączne przygotowanie bonów wartościowych i plecaków
3 pkt - przygotowanie wyłącznie bonów wartościowych
1 pkt. - przygotowanie wyłącznie oferty na usługę dostawy plecaków
Sposób obliczenia ilości przyznanych punktów z uwzględnieniem wagi kryterium:

K1 (ilość punktów) = przyznana ilość punktów/maksymalna ilość punktów
x 100 pkt. x waga kryterium (0,15)
W ramach podkryterium "Usługa polegająca na przesyłanie przez sieć sklepów
realizujących bony listy kodów oraz raportów z wykorzystania bonów przez okazicieli "
punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 1 do 5 w następujący
sposób:
5 pkt. - w wybranej sieci sklepów możliwe jest uzyskanie przez Zamawiającego listy z
kodami bonów wartościowych oraz realizowana będzie usługa przesyłania do
Zamawiającego raz w miesiącu raportów z wykorzystania bonów przez okazicieli
3 pkt - w wybranej sieci sklepów możliwe jest uzyskanie przez Zamawiającego listy z
kodami bonów wartościowych oraz realizowana będzie usługa przesyłania do
Zamawiającego raz na 2 miesiące raportów z wykorzystania bonów przez okazicieli
2pkt.- w wybranej sieci sklepów możliwe jest uzyskanie przez Zamawiającego listy z
kodami bonów wartościowych oraz realizowana będzie usługa przesyłania do
Zamawiającego raz na 3-6 miesięcy raportów z wykorzystania bonów przez okazicieli

1 pkt. - w wybranej sieci sklepów możliwe jest uzyskanie przez Zamawiającego listy z
kodami bonów wartościowych bez możliwości otrzymania przez Zamawiającego
raportów z wykorzystania bonów przez okazicieli
Sposób obliczenia ilości przyznanych punktów z uwzględnieniem wagi kryterium:

K2 (ilość punktów) = przyznana ilość punktów/maksymalna ilość punktów
x 100 pkt. x waga kryterium (0,15)
3. Termin realizacji (T)
Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 0 do 5 punktów
w następujący sposób:
5 pkt. - termin realizacji usługi do 20 marca 2019 r.
3 pkt. - termin realizacji usługi od 20 do 25 marca 2019 r.
1 pkt. - termin realizacji usługi od 25 do 30 marca 2019 r.
0 pkt. - termin realizacji usługi po 30 marca 2019 r.
Sposób obliczenia ilości przyznanych punktów z uwzględnieniem wagi kryterium:

T (ilość punktów) = przyznana ilość punktów/maksymalna ilość punktów x
100 pkt. x waga kryterium (0,20)

IX. Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert
wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów, danych informacji,
oświadczeń.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty
oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym
danego wykonawcę.
3. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego.
4. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty
przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia, w każdym momencie, bez podawania przyczyny.
6. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania
ofertowego wszystkich oferentów, którzy złożą swoją swoje oferty.

X. Załączniki.
1.
Załącznik 1 do zapytania ofertowego nr 01/03/2019 na usługę polegającą
na przygotowaniu i dostarczeniu Pakietów młodego ornitologa w ilości 800 sztuk.

