Szczecin 10.01.2020 r.
W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski
i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”, dofinansowanego ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl, Fundacja Ekologiczna
Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi:
 dostawa 800 sztuk Pakietów młodego ornitologa.
Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si' z siedzibą
w Szczecinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2020

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 towarowy (uprawniającego do zakupu butów,
spodni i kurtki).
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a. ilość zamówionych Pakietów młodego ornitologa: 800 sztuk,
b. w skład 1 Pakietu młodego ornitologa wchodzi: plecak oraz bon towarowy,
c. wartość jednego plecaka składającego się na Pakiet młodego ornitologa (plecak i
bon towarowy) nie może przekraczać 10% wartości 1 Pakietu młodego
ornitologa,
d. bon towarowy na okaziciela musi posiadać swój kod. Każdy bon towarowy
z kodem będzie przygotowany w formie papierowej, karty plastikowej lub w
formie elektronicznej (np. pliku PDF, pliku Excel) z określoną datą ważności,
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e. bon towarowy powinien uprawniać do zakupu ograniczonego asortymentu:
butów, spodni i kurtki; w ogólnopolskiej sieci sklepów odzieżowych w sklepach
stacjonarnych i internetowych,
f. istnieje możliwość dopłacenia brakującej kwoty przez osoby upoważnione
do wykorzystania bonu,
g. firma, w której realizowane będą bony towarowe zobowiązana jest
do przekazywania cyklicznie raz w miesiącu (do 10-tego dnia kolejnego
miesiąca za miesiąc poprzedni) Zamawiającemu raportów z wykorzystania
poszczególnych bonów,
h. w przypadku zgubienia bonu towarowego przez osobę upoważnioną do jego
wykorzystania osoba upoważniona do wykorzystania bonu może go zrealizować
na podstawie kodu przypisanego do danego bonu towarowego,
i. przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie przez Dostawcę
projektu graficznego bonów towarowych zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego, projekt graficzny musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
j. bony należy trwale oznakować ze wskazaniem źródła finansowania:
a) 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/.
b) logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie z dopiskiem: "Zadanie dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, www.wfos.szczecin.pl". Logotyp do pobrania ze strony
https://www.wfos.szczecin.pl/logotypy-do-pobrania.html,
c) logo Fundacji Ekologicznej Laudato Si',
d) pliki graficzne dostarczy Zamawiający
k. plecak nie wchodzi w skład bonu towarowego,
l. wymagania względem plecaków:
a)
materiał: poliester,
b) minimalna pojemność: 15 litrów,
c)
szelki na ramiona: 2 sztuki, miękkie, podszyte oddychającą siatką,
d) 1 komora główna - zapinana na zamek błyskawiczny,
e)
3 kieszenie zewnętrzne: 1 frontowa zapinana na zamek błyskawiczny i 2
boczne,
f)
odblaskowe elementy,
g)
nadruk - sitodruk w kolorze białym:
 Projekt edukacji ekologicznej pn.: "Poznajemy ptaki polski
i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia",
 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/dlamediow/logotypy/,
 logo
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dopiskiem: "Zadanie
dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
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h)
i)

Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
w
Szczecinie,
www.wfos.szczecin.pl". Logotyp do pobrania ze strony
https://www.wfos.szczecin.pl/ logotypy-do-pobrania.html,
logo Fundacji Ekologicznej Laudato Si',
pliki graficzne dostarczy Zamawiający,

III. Termin wykonania zamówienia.
Terminy dostawy przedmiotu zamówienia:


do 30 stycznia 2020 r.

IV. Sposób przygotowania oferty.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Na etapie składania oferty Oferent składa:
 formularz ofertowy załączonym do niniejszego zapytania - załącznik nr 1,
 Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy - załącznik nr 2.
 Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż
przedstawiciel prawny Oferenta),
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu ofertowym,
w formie drukowanej lub pisemnej (nieścieralny). Oferta powinna być podpisana
(czytelnie i opatrzona pieczęcią imienną) przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Oferenta i opatrzona pieczęcią firmową. Ewentualne poprawki w tekście powinny być
naniesione starannie i czytelnie oraz parafowane. Załączniki muszą być zgodne
z wzorami dołączonymi w zapytaniu ofertowym nr 1/01/2020.
Cena podana w ofercie musi być w polskich złotych. Podane w ofercie ceny muszą
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec
zmianie w trakcie trwania umowy.
Oferent zobowiązany jest zagwarantować stałość cen jednostkowych przez cały czas
trwania umowy. Oferent uwzględni w cenie wszelkie rabaty i upusty oraz usługi
dodatkowe, których zamierza udzielić Zamawiającemu.
Oferenci zobowiązani są zapoznać sie dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu
ofertowymi przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania
nie będą podlegać ocenie.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

V. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuro@laudatosi.pl; kuriera lub też dostarczona osobiście do siedziby Fundacji na adres
al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin do dnia 20.01.2020 r. do godziny 12:00.
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2. Zamawiający poinformuje Oferentów o wynikach postępowania, w ciągu
maksymalnie 7 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
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.
Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres email:
biuro@laudatosi.pl w temacie wpisując: "Zapytanie ofertowe nr 1/01/2020"; lub
telefonicznie pod nr 692 509 181.

VII. Okres związania ofertą.
Oferent 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 oferty:
a) bony towarowe w min. 2 formach
b) plecaki
c) raporty z wykorzystania
3. Termin realizacji
4. Dostępność sieci sklepów

Wartość punktowa wagi
30
40
20
10
10
20
10

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert.
Oferta złożona przez Oferenta może otrzymać 100 pkt.
Przy obliczaniu ilości przyznanych dla danej oferty punktów uwzględnione zostaną
wartości punktowe poszczególnych kryteriów oceny oferty wyszczególnione w tabeli
powyżej.
Ocenie będą podlegały informacje przedłożone przez Oferentów zawarte w Załączniku
1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/01/2020 na usługę polegającą na dostawę
800 sztuk Pakietów młodego ornitologa.
Poniżej przedstawiono sposób obliczenia ilości punktów wraz ze wzorami stosowanymi
do ich obliczenia:

Całkowita ilość punktów =C+K+T+D,
gdzie:
C - ilość punktów przyznana w ramach kryterium: cena brutto (maksymalnie 30 pkt.)
K - ilość punktów przyznana w ramach kryterium - kompletność oferty:
a) usługa polegająca na przygotowaniu min. 2 form bonów towarowych
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(maksymalnie 20 pkt.- po 10 za każdą formę)
b) plecaki (maksymalnie 10 pkt.)
c) raporty z wykorzystania bonów towarowych generowane zgodnie
z w/w wymogami (maksymalnie 10 pkt.)
T - ilość punktów przyznana w ramach kryterium: termin realizacji
(maksymalnie 20 pkt.)
D – dostępność sieci sklepów, w których można wykorzystać bony towarowe
(maksymalnie 10 pkt.)
1. CENA (C)
Ocenie podlega cena brutto jednego Pakietu młodego ornitologa podana w formularzu
ofertowym. Punkty przyznaje się w skali od 0 do 30 w następujący sposób:
wszystkie przedstawione oferty zostaną posegregowane od najniższej do najwyższej
ceny, 30 pkt. otrzyma oferta z najniższą ceną jednego Pakietu młodego ornitologa,
każda oferta z wyższą ceną otrzyma o 5 pkt. mniej
2. KOMPLETNOŚĆ OFERTY (K)
Kryterium składa się z trzech pod kryteriów:
a) bony towarowe w min. 2 formach – punkty przyznaje się w skali od 0 do 20 pkt.
w następujący sposób: 2 formy bonów towarowych dostarczonych
do Zamawiającego np. kody kreskowe w pdf i karty – 20 pkt.; 1 forma bonów
towarowych dostarczonych do Zamawiającego np. karty – 10 pkt; brak bonów
towarowych w ofercie 0 pkt.
b) plecaki – punkty przyznaje się w skali od 0 do 10 pkt. w następujący sposób:
plecaki spełniające warunki określone w ofercie 10 pkt.; brak plecaków w
ofercie 0 pkt.
c) raporty z wykorzystania bonów towarowych generowane zgodnie z w/w
wymogami – punkty przyznaje się w skali od 0 do 10 pkt. w następujący sposób:
10 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 za miesiąc poprzedni; 0 pkt - brak możliwości realizacji
usługi polegającej na przygotowaniu raportów z wykorzystania bonów
towarowych.
3. TERMIN REALIZACJI (T)
Punkty przyznaje się w skali od 0 do 20 punktów w następujący sposób:
20 pkt. - termin realizacji usługi do 30 stycznia 2020 r.
0 pkt. - termin realizacji usługi po 30 stycznia 2020 r.
4. DOSTĘPNOŚĆ SIECI SKLEPÓW
Punkty przyznaje się w skali od 0 do 10 punktów w następujący sposób:
10 pkt. – oferta zawierająca największą siec sklepów w Polsce
Każda oferta zawierająca mniejszą sieć sklepów otrzyma kolejno o 2 pkt. mniej.

IX. Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert
wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów, danych informacji,
oświadczeń.
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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 swoje oferty.

X. Załączniki.
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
ze Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zleceniodawcy.
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Załącznik 1
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO
nr 1/01/2020

................................................
pieczęć firmowa Oferenta

............................................
miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie
Pakietów młodego ornitologa.
Zamawiający:
Fundacja Ekologiczna Laudato Si', al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin
NIP: 8513198537, REGON: 36523528100000
tel. 692 509 181, e-mail: biuro@laudatosi.pl

800

sztuk

Dane oferenta
1. Nazwa:...........................................................................................................................
2. Adres: ..........................................................................................................................
3. Nr telefonu: ...................................................................................................................
4. Adres e-mail: ...............................................................................................................
5. NIP: ...............................................................................................................................
6. REGON: .....................................................................................................................
7. Osoba do kontaktu w sprawie formularza ofertowego (imię i nazwisko, nr telefonu,
adres e-mail)
…………………...........................................................................................................
8. Osoba uprawniona do podpisania umowy (imię i nazwisko, nr telefonu,
adres e-mail)
…………………...........................................................................................................
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Cena 1 plecaka brutto (stanowiąca nie więcej niż 10% ceny Pakietu) ……………..
Słownie cena brutto podana w PLN....................................................................................
Cena 1 bonu towarowego brutto

.……………………..

Słownie cena brutto podana w PLN....................................................................................
Łącznie cena 1 Pakietu młodego ornitologa

……………………...

Słownie kwota brutto podana w PLN:
….…………………………………………………………………………………………

Cena

całkowita

(każdy

brutto

składający

za
się

800

sztuk

z

bonu

Pakietów

młodego

towarowego

i

ornitologa
plecaka):

.........................................................................................................................................
Słownie kwota brutto podana w PLN:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Dodatkowe informacje istotne dla Zamawiającego przedstawione w zapytaniu
ofertowym 1/01/2020 na usługę polegającą na dostawie 800 sztuk Pakietów młodego
ornitologa w pkt. II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia, w oparciu o które
Zamawiający dokona oceny ofert:
1. Kompletność oferty:
Kryterium 2. Kompletność oferty "X" przy właściwym polu
a)bony towarowe
dostawa 800 sztuk bonów towarowych do Zamawiającego w 2 formach
dostawa 800 sztuk bonów towarowych do Zamawiającego w 1 formie
brak oferty dostawy 800 sztuk bonów towarowych do Zamawiającego
b) plecaki
dostawa 800 sztuk oznakowanych plecaków
brak oferty dostawy 800 sztuk oznakowanych plecaków
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c) raporty z wykorzystania
realizowana będzie usługa przesyłania do Zamawiającego raz w miesiącu
raportów z wykorzystania bonów przez okazicieli za miesiąc poprzedni
brak możliwości realizacji usługi polegającej na przygotowaniu raportów z
wykorzystania bonów towarowych.
2. Termin realizacji - proszę wpisać poniżej możliwy termin realizacji usługi
Kryterium 3. Termin realizacji usługi - proszę wstawić symbol "X" przy właściwym
polu
termin realizacji usługi do 30 stycznia 2020 r.
termin realizacji usługi po 30 stycznia 2020 r.
3. Dostępność sieci sklepów
Kryterium 4. Dostępność sieci sklepów - proszę wstawić symbol "X" przy
właściwym polu
oferta na realizację bonów towarowych w ogólnopolskiej sieci sklepów
brak oferty na realizacje bonów towarowych w ogólnopolskiej sieci
sklepów
Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym
nr 1/01/2020 na usługę polegającą na dostawę 800 sztuk Pakietów młodego
ornitologa, w pełni je akceptujemy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. W razie
wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy, w miejscu
i w terminie określonym przez zamawiającego.
2. Oferta jest ważna co najmniej 30 dni od momentu złożenia.
3. Podana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w związku
z prowadzonym zapytaniem ofertowym nr 1/01/2020 jest Fundacja Ekologiczna
Laudato Si' z siedzibą w Szczecinie przy al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin,
dalej "Fundacja". Fundacja będzie korzystała z Państwa danych w celach
prowadzonego zapytania ofertowego, prowadzenia kontaktów związanych
z procedurą wyboru oferty. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

..........................................................
(data, pieczątka i podpis Oferenta)
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Załącznik nr 2
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO
nr 1/01/2020
............................................
pieczęć firmowa Oferenta

............................................
miejscowość i data

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych ze Zleceniodawcą
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy
Oświadczam, że nie jestem/jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeński, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć,
synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka) lub pozostawania w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………………………………
pieczęć i podpis Oferenta
*niepotrzebne skreślić lub usunąć
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