
 
Opole, dnia  07.06.2013

Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku  z  realizacją  przez  Izbę Rzemieślniczą  w Opolu,  ul.  Katowicka  55,  45-061  Opole  projektu  pod 
nazwą : „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU” w ramach umowy doty-
czącego Lokalnego Punktu Konsultacyjnego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn.: „Wykonanie  materiałów re-
klamowych dla Lokalnego Punkt Konsultacyjnego  przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu” o kodzie CPV 
39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne , 793 414 00 - 0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 
oraz 322140000-3 Ulotki

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- produkcję  ulotek  dwustronnych A5, 6000 szt
Obejmuje przygotowanie graficzne, produkcję  oraz kolportaż  ulotek dwustronnych  w pełnym kolorze, druk  
dwustronny,  papier  kredowy  170gr/m2   wymiary:  szer.  148mm  na  wys.  210mm.  Ulotki  zawierać  mają 
informacje  o usługach Punktów Konsultacyjnych KSU oraz dyżurach przeprowadzanych w ramach projektu w 
sześciu  rożnych miastach  powiatowych Opolszczyzny ( sześć  różniących się od siebie  adresem miejsca i  
daty  odbywania dyżuru ulotek).  Kolportaż w sześciu powiatach województwa opolskiego -  Głubczyckim, 
Krapkowickim, Nyskim, Kluczborskim, Grodkowskim  oraz Prudnickim w instytucjach otoczenia biznesu.

- przygotowanie i publikacji 6 ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej województwa opolskiego. Publikacja 
w tygodnikach powiatowych w powiecie Głubczyckim, Krapkowickim, Nyskim, Kluczborskim, Grodkowskim, 
oraz Prudnickim. Ogłoszenia obejmują całą stronę wydania 48 modułów (szer.255 wys. 349 modułu). Przez 
przygotowanie materiałów rozumie się ich redakcję oraz korektę.

- produkcja materiałów promocyjnych w formie teczek biurowych -Teczka skrzydłowa A4 z gumką , grzbiet 
20mm w ilości 250 szt plus  nadruk  logotypów dotyczący projektu oraz współfinansowania.

Celem kampanii ATL jest skoncentrowanie się  na budowie/utrzymaniu dobrego wizerunku LPK KSU poprzez 
prezentację dobrych praktyk, eksponowanie wiedzy eksperckiej konsultantów KSU. Grupą docelową  będą 
przedsiębiorcy  oraz  osoby  zamierzające  rozpocząć  działalność  gospodarczą  województwa  Opolskiego   z 
uwzględnieniem podregionów  opolskiego.

2. Sposób i termin składania ofert

Oferty można składać osobiście w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, II  piętro,  
pok. nr 6 lub nadsyłać pocztą w terminie do dnia 20.06.2013 r., godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie 
będą rozpatrywane.  Oferta winna być sporządzona na formularzu własnym. 
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Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową (nie dotyczy, jeżeli brak),

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, nr NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zostanie  opublikowana  na  stronie  projektu  pod  adresem 
www.izbarzem.opole.pl z podaniem nazwy,adresu wykonawcy.

4. Wykluczenia
Beneficjent (Izba Rzemieślnicza w Opolu) nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub 
osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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, pełnomocnika; 
d) 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. 
Wykonawca powinien dołączyć do swojej oferty oświadczenie o braku ww. powiązań. 

5. Sposób uzyskania informacji odnośnie przedmiotu zamówienia

Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55 lub telefonicz-
nie  77 454 31 73 wew. 24. Informacji udziela  koordynator projektu  Rafał Koszyk lub Michał Durkalec

6. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie  miesiąca czerwca 2013 Zamówienia  będą realizowane  na podsta-
wie  zleceń składanych ze strony Regionalnego  Punktu Konsultacyjnego  KSU przy Izbie  Rzemieślniczej w  
Opolu.

7. Kryteria oceny ofert

• zaproponowana cena - waga 100% 

Przy ocenie ofert uwzględnione zostanie kryterium  najniższej ceny.

Niniejsze zamówienie nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. Izba Rzemieślnicza zastrzega sobie prawo  do  odstąpienia  od realizacji całości bądź części za-
mówienia w przypadku  nie uzyskania akceptacji  formy w/w materiałów przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości.

Z poważaniem,
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