
  
 
 
 
 

Ostrów Wielkopolski, dnia 16 listopad 2015 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

nr 1/6.2/11/2015 

W związku z realizacją projektu ,,Moja firma z pożyczką” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek Pracy 
otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 o nr umowy 
POKL.06.02.00-30-193/12-00, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu udzieleniu 
zamówienia na przygotowanie i montaż tablicy reklamowej. 
 
 

UWAGA ! 
 

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. 
 
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej   
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. 
Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania 
opisanych w niniejszym dokumencie. 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
ul. Szkolna 24,  
63-400 Ostrów Wielkopolski 

II. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 
Kod CPV przedmiotu zamówienia: 
30195000-2   - Tablice 
79822500-7   - Usługi projektów graficznych 

III. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i montaż tablicy reklamowej w ramach projektu 
„Moja firma z pożyczką” dla biura projektu w Poznaniu: 
 
Zamówienie obejmuje przygotowanie projektu graficznego, nadruk oraz montaż: 
 
Rodzaj powierzchni do nadruku :  PCV 5 mm 
Rodzaj Nadruku :    nadruk sylwetowy na folii z laminatem UV. 
Wymiary:     60 x 150 cm 
Sposób montażu:  Kołki rozporowe, montaż na wysokości. 
 



  
 
 
 
 

Montaż:   Montaż na budynku w którym zlokalizowane jest biuro 
projektu ,,Moja firma z pożyczką” w Poznaniu, przy ul. 
Roosevelta 11 

 
Wykonawca usługi zobowiązany jest do przygotowanie projektu graficznego zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego i przedstawienia go do weryfikacji Zamawiającemu przed 
przystąpieniem do druku.  
 
Zamawiający zastrzega sobie wyłączny wpływ na treść zamieszczanych informacji, w 
związku z powyższym Wykonawca usługi zobowiązany jest do przygotowania projektu 
tablicy reklamowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i przedstawienia go do 
weryfikacji Zamawiającemu przed dokonaniem nadruku. 
 
Wykonawca usługi zobowiązany jest do wykorzystania podczas tworzenia propozycji 
projektów materiałów promocyjnych i reklamowych logotypów Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej, a także tam gdzie jest to możliwe w uzgodnieniu  z 
Zamawiającym napisów: Projekt „Moja firma z pożyczką" współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki zamieszczone są na stronie internetowej: www.efs.2007-2013.gov.pl/  
 
Natomiast wzory logotypów dostępne na stronie internetowej: 
http://www.efs.2007-2013.gov.pl/zpfe/strony/logo.aspx 
 
III. Termin realizacji umowy:  

Zamówienie zrealizowane zostanie do dnia 23 grudnia 2015 r. 

IV. Wymagania względem Oferenta :  
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:  
 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz prowadzą działalność 
gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponują osobami zdolnymi do wykonania całości usługi zgodnie z przedmiotem 
zamówienia. 

 
Ponadto, Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo, 
lub kapitałowo.  

 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, 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,  
d) pełnomocnika;  



  
 
 
 
 

e) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

V. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty. 
 
VI. Kryteria oceny oferty: 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia kryteria określone w 
zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów 
oceny ofert. 
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie ceny. 

Cena brutto - waga 100% 

Cena będzie jedynym kryterium oceny złożonych ofert. 
 
W ramach kryterium najwyższą ilość punktów (100) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, 
wg wzoru: 
 
C = (cena brutto najtańszej oferty/cena brutto badanej oferty) x 100 

VII. Sposób oraz termin składanie ofert: 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając formularz ofertowy stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wszystkie pola muszą być wypełnione. Wraz 
z ofertą konieczne jest złożenie dołączonego, jako wzór Załącznika nr 2 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Załącznika nr 3 
Oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym	

3. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być 
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględniane.  

4. Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy.  

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 
6. Ofertę Wykonawcy należy przesłać pocztą, faxem, e-mailem (w formie 

zeskanowanych dokumentów) lub złożyć osobiście do dnia 30 listopada 2015 r. do 
godziny 16:00 na adres: 

 
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

ul. Szkolna 24 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

  
 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny 

 
 
 
 



  
 
 
 
 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszych oferty Zamawiający zawiadomi podmiot, którego oferta 
została wybrana nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty terminu końcowego 
składania ofert, na adres e-mail podany w formularzu ofertowym.  
 
W terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyborze oferty Wykonawca, zawrze z 
Zamawiającym na realizację przedmiotu zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego zapytania. 

IX. Kontakt 
 
1. Pytania wykonawców przekazywane w formie pisemnej dotyczące zamówienia proszę 

kierować na adres email; marta_kazmierczak@ocwp.org.pl 
2. Wszystkich dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udziela: 

Marta Kaźmierczak - Kierownik projektu, tel. 62 736 11 60  
 

……………………………………….  
(Zamawiający lub osoba działająca  

w imieniu Zamawiającego) 
 
 
Załączniki 

1. Wzór formularza oferty 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
3. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym 
4. Wzór umowy 

 



  
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 
_________________________________ 
Nazwa firmy  
_________________________________ 
Adres  
_________________________________ 
Telefon 
_________________________________ 
E-mail 
 

Stowarzyszenie 
Ostrowskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości  
ul. Szkolna 24 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/6.2/11/2015 dotyczące zamówienia dotyczące 
zamówienia na przygotowanie i montaż tablicy reklamowej w ramach projektu ,,Moja firma z 
pożyczką” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, 
zgodnie z ww. zapytaniem ofertowym, za kwotę w wysokości:  
 

L.p. Rodzaj usługi Cena 
brutto 

Słownie wartość 
brutto 

1.  Tablica reklamowa wraz z montażem  
 

  

 
Razem: 

  

 
 
W załączeniu: 
 
1/ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
2) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym 
 
 
 
 
……………………………………………  ……………………………………………….                   
   (miejscowość, data)              Podpis osoby upoważnionej do              
                    reprezentacji Wykonawcy 
 
 



  
 
 
 
 

Załącznik nr 2	
	

……………………………………………………	
              Miejscowość, data 

																																																																																																																																																																															
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

do zapytania ofertowego nr 1/6.2/11/2015 
 

 
W związku z składaną ofertą na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia dotyczące 
zamówienia na przygotowanie i montaż tablicy reklamowej w ramach projektu ,,Moja firma z 
pożyczką” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, oświadczam, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w 
postępowaniu określone w ww. dokumentacji.  
 
 
 
 
 

………………………………………..………….. 
                      Podpis osoby upoważnionej do              
                    reprezentacji Wykonawcy 



  
 
 
 
 

Załącznik nr 3	
……………………………………………………	

              Miejscowość, data 
																																																																																																																																																																															
	

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 

do zapytania ofertowego nr 1/6.2/11/2015 
 

Niniejszym oświadczam, że firma ……………………………………......................................... 
 (pełna nazwa i adres przedsiębiorstwa) 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

identyfikująca się NIP……………….…………………., REGON……………….……………….. 
 

zwana dalej „Wykonawcą” nie łączą z Stowarzyszeniem Ostrowskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrowie Wielkopolski, przy ul. Szkolnej 24 zwanym dalej 
„Zamawiającym” powiązania osobowe lub kapitałowe. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą 
polegające w szczególności na: 
 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu, o najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskimi, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 

………………………………………..………….. 
                      Podpis osoby upoważnionej do              
                    reprezentacji Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

Załącznik nr 4 
 

UMOWA 
 
zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy: 
Stowarzyszeniem „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” z siedzibą w Ostrowie 
Wielkopolskim (kod pocztowy 63-400), ul. Szkolna 24, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń oraz 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod 
numerem KRS 0000167015, NIP 6222504106, REGON 251592434, reprezentowanym przez: 
reprezentowanym przez:   
1.Prezes Paulinę Starzyńską 
zwanym dalej Zamawiającym,   
 
a 
 
…………………………. z siedzibą w …………….. ul. ………………………, …………………., 
…………………………………………………………………………………………………………, 
NIP ……………………………………. REGON ………………………….. 
 
reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………….… 
 
zwaną dalej Wykonawcą,  

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest : przygotowanie i montaż tablicy reklamowej w 

ramach projektu ,,Moja firma z pożyczką” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek Pracy 
otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 o nr umowy 
POKL.06.02.00-30-193/12-00  

2. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i montaż tablicy reklamowej, o którym mowa w 
ust. 1, z uwzględnieniem następujących wymogów Zamawiającego: 
 
1) Rodzaj powierzchni do nadruku :  PCV 5 mm 
2) Rodzaj Nadruku :    nadruk solwentowy na folii z laminatem UV 
3) Wymiary:     60 x 150 cm 

Montaż:   4) Montaż na budynku w którym zlokalizowane jest biuro projektu ,,Moja firma z 
pożyczką” w Poznaniu, przy ul. Roosevelta 11 
5) Sposób montażu: Kołki rozporowe, montaż na wysokości 
 

3. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w 
odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego nr 1/6.2/11/2015 w ramach 
postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

4. Oferta Wykonawcy wraz zapytaniem ofertowym, o którym mowa w ust. poprzedzającym 
stanowią integralną część niniejszej umowy.  

 
 
 
 



  
 
 
 
 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zamówienia do: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu graficznego tablicy reklamowej, 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym o którym 
mowa w § 1 ust. 3 (zwanym dalej zapytaniem ofertowym) i przedstawienia go do 
weryfikacji Zamawiającemu przed przystąpieniem dokonaniem nadruku.  

2. Wykonawca usługi zobowiązany jest do wykorzystania podczas tworzenia propozycji 
projektów materiałów promocyjnych i reklamowych logotypów Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej, a także tam gdzie jest to możliwe w uzgodnieniu  z 
Zamawiającym napisów: Projekt „Moja firma z pożyczką" współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

§ 3 
Termin realizacji 

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia …………….. 2015 r.  
 

§4 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1.  W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający 
ma prawo zażądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości do 10% wartości 
wynagrodzenia określonego § 7 ust. 1, po wcześniejszym udokumentowaniu 
nienależytego wykonania umowy. 

2. Jeżeli kwota kar umownych nie pokryje szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo                         
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 
Cywilnym. 

3. Zamawiający ma prawo potracić karę umowną z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy zgodnie niniejszą umową. 

 
  § 5 

Obowiązki kontrolne 
1. W związku, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Wykonawca zobowiązuje się w razie zaistnienia takiej potrzeby, poddać się kontroli 
dokonywanej przez uprawnione podmioty, w tym Zamawiającego i Instytucje, w zakresie 
prawidłowości realizacji Projektu o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy , w szczególności 
poprzez wgląd w dokumenty papierowe oraz elektroniczne, w tym także finansowe 
będące w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy.  

2. Wykonawcę obciąża również udostępnienie Zamawiającemu, Instytucji lub innym 
upoważnionym organom, wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej 
umowy zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i 
Wytycznymi w zakresie wydatków kwalifikowanych, a także innej dokumentacji 
wymaganej decyzjami Instytucji lub organów państwowych. 

3. Wykonawca będzie przechowywał dokumentację związaną z wykonywaniem niniejszej 
umowy, w szczególności oryginały i kserokopie dokumentów, do 31 grudnia 2020 r. w 
sposób zapewniający jej ochronę i nienaruszalność. 

 
§ 6 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający ma prawo w każdym czasie odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 



  
 
 
 
 

2) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań umownych lub wykonuje je w sposób 
nienależyty, w szczególności, jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu 
umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
 takiego oświadczenia i powinno zwierać uzasadnienie. 

 
§ 7 

Wynagrodzenie 
 

1. Zamawiający otrzyma wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy w wysokości 
zł. PLN (słownie:                           złotych 00/100). 

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, nastąpi na podstawie faktury VAT, płatnej w 
ciągu 14 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze VAT. 
 

§ 8 
Postanowienia dodatkowe 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach realizacji umowy są: 
1 ) ze strony Zamawiającego:  

Dotyczące decyzji wiążących w sprawach realizacji zamówienia: Marta Kaźmierczak 
tel: 62 736 11 60 , e-mail: marta_kazmierczak@ocwp.org.pl 

2 ) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………… 
telefon: …………………….. e-mail: ……………………………………… 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do przekazywania i przyjmowania     
 wszelkich uwag i zaleceń w sprawach związanych z realizacją umowy. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
 

1. Umowa   może   zostać  rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem                                                                                        
      1 - miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 
2.   Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności    

 wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
3.   W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  przepisy   Kodeksu  Cywilnego, a    

  także pozostałe przepisy prawa związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. 
4.   Każda  zmiana  niniejszej  umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5.   Wszelkie   spory   wynikające   z   umowy, strony  poddają  pod  rozstrzygnięcie  sądu   
      właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.   
6.   Umowę  sporządzono  w   dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla   
      każdej ze stron. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 
 
 
 
 
Załączniki: 
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