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Kraków, dnia 07.10.2013.

Pieczęć zamawiającego

ROZEZNANIE RYNKU
Dotyczy:

Przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników i uczestniczek szkoleń
(segregatory, notesy, materiały dydaktyczne, długopisy, torby ekologiczne, certyfikaty,
instruktaże audytowe), wydruk roll up’ów, plakatów i ulotek promujących projekt w ramach
projektu pt. Zielona firma, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II
Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu
zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie
2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Zamawiający:
EVACO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres:
Kapelanka 13/13A
30-347 Kraków
REGON: 350580816
Telefon: 12/2668090

NIP: 6780101316
Fax: 12/2666970

Osoba do kontaktów:
Aleksandra Ścibich – Kopiec
Telefon: 12/2668090, 501 375 960
Mail: aleksandra.scibich-kopiec@evaco.pl
1. Przedmiot rozeznania rynku:
Główny przedmiot: usługa promocyjna
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Kody CPV:
79824000-6 – Skład, łamanie, przygotowanie do druku, wydruk
79800000-2 – Usługi drukowania i powiązanych
80521000-1 – Usługi opracowania materiałów szkoleniowych
Postępowanie prowadzone jest w formie zaproszenia do składania ofert z zachowaniem zasady
efektywnego zarządzania finansami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(rozeznanie rynku).
Opis przedmiotu rozeznania rynku:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje cztery części (A, B, C, D):
A) Przygotowanie i wydruk materiałów szkoleniowych:
- Segregator – kolor 4+0, 2-ringowy, format A4, szerokość grzbietu nie mniejsza niż 40 mm –
razem 270 sztuk,
- Bloczek/notes projektowy – kolor 4+0, papier 80 gram, rozmiar A5, grzbiet klejony, 50 stron
– razem 270 sztuk,
- Ksero/wydruk materiałów dydaktycznych – prezentacje powerpoint, testy, ćwiczenia, case
studies, kolorowe, średnio 300 stron, posegregowane, spięte – razem 270 kompletów.
- Długopis projektowy z nadrukiem – razem 270 sztuk,
- Torba ekologiczna – torba bawełniana z nadrukiem, kolor beżowy, bawełna 105 g/m2,
wymiary: 420 x 380 mm, długość rączki całkowita 340 mm – razem 270 sztuk,
- Certyfikat – A4, kolor, 220 gram – razem 270 sztuk,
- Instruktaż audytowy – wydruki czarno – białe x średnio 10 stron, posegregowane, spięte –
razem 270 sztuk.
B) Wydruk Roll up’ów – rozwijany, 85 cm/210 cm, jednostronny, 150 DPI – razem 5 sztuk,
C) Wydruk plakatów – kolor 4+0, rozmiar A3, papier 120 gram – razem 500 sztuk,
D) Wydruk ulotek – kolor 4+4, rozmiar ½ A4, papier 120 gram, 5 wzorów ulotek po 1 000 sztuk
– razem 5 000 sztuk.
2. Oferta powinna zawierać cenę brutto przygotowania:
a) 1 kompletu materiałów szkoleniowych: 1 segregatora, 1 bloczku/notesu, 1 kompletu
ksero/wydruków materiałów dydaktycznych, 1 długopisu z nadrukiem, 1 torby ekologicznej, 1
certyfikatu, 1 instruktażu audytowego oraz całkowitej ceny za 270 kompletów materiałów
szkoleniowych,
b) 1 roll up’u oraz całkowitej ceny 5 roll up’ów,
c) 1 plakatu promującego projekt oraz całkowitej ceny wydruku 500 sztuk plakatów
promujących projekt,
d) 1 ulotki promującej projektu oraz całkowitą cenę za wydruk 5 000 sztuk ulotek promujących
projekt.
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3. Wszystkie produkty mają być przygotowane przy uwzględnieniu zasad promocji PO KL i
stworzonej wizualizacji Projektu.
4. Przedmiot rozeznania rynku winien być świadczony z należytą starannością i
zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania, zgodnie z
założeniami Projektu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania usług, o których m owa w pkt. 1, zgodnie z
zamówieniami składanymi przez Zamawiającego, przekazanymi wskazówkami oraz do ich
terminowego wykonania, umożliwiającego Zamawiającemu akceptację zamówienia,
ustalenie ewentualnych poprawek i terminowe ich dostarczenie.
6. Wykonawca nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które uniemożliwiałyby
realizację niniejszego zamówienia.
Oferent ubiegający się o uzyskanie zamówienia musi spełnić następujące warunki :
1. Posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia .
4. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z
wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności: umożliwienie EVACO Sp. z
o.o. oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i innym upoważnionym przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w
ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.
5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą być powiązani z Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, przy czym przez
powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
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prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym w odpowiedzi na rozeznanie rynku Zamawiający prosi o przesłanie
Oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – załącznik nr 3. Brak
przesłania podpisanego Oświadczenia będzie skutkował wykluczeniem oferty z postępowania.
Istotne dla Stron warunki umowy:
1. Płatność będzie dokonywana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury, na rachunek bankowy Oferenta.
2. Płatność dokonywana będzie w polskich złotych.
3. Termin płatności może być wydłużony do 90 dni w przypadku braku środków finansowych
na koncie Projektu. W takim przypadku Wykonawcy nie będą należne odsetki za
opóźnienie.
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 28.02.2014.
3. Kryteria oceny ofert:
1. Cena: 100% (jednostkowa cena brutto dla każdej z czterech części zamówienia) .
2. Waga punktowa będzie obliczana osobno dla każdej z czterech części zamówie nia
według wzoru przyjętego przez Zamawiającego:
Cena brutto najtańszej oferty / cena brutto badanej oferty x 100 = liczba punktów.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
4. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.
5. Punktacja będzie przyznana osobno dla każdej części zamówienia.
4. Sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres:
EVACO Sp. z o.o
ul. Kapelanka 13/13A
30-347 Kraków
bądź elektronicznie na adres mail: aleksandra.scibich-kopiec@evaco.pl w terminie do dnia
23.10.2013r. do godziny 16:00.
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5. Sposób przygotowania oferty pisemnej:
Ofertę wraz z kosztorysem należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze lub nieścieralnym atramentem wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 2 i 3. Oferta
musi być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę i podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Oferenta.
6. Warunki dodatkowe:
1. Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
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