Łódź, dn. 24.03.2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach działania 2.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA:
Internacjonalizacja firmy UST-M Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie
umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa
II. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:
UST-M Sp. z o.o.
Piaskowa 124 A
97-200 Tomaszów Mazowiecki
III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 03.04.2017 roku:
- w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres:
UST-M Sp. z o.o., Piaskowa 124 A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
lub
- w formie elektronicznej na adres :
- adres mailowe: a.bozyk@ustm.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IV. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA:
Agnieszka Bożyk
V. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Miejsce realizacji zamówienia (dostawy):
UST-M Sp. z o.o.
Piaskowa 124 A
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Termin realizacji zamówienia (dostawy): Przedmiot zamówienia należy wykonać najpóźniej do dnia
30.04. 2017 r. do godziny 16:00
VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów reklamowy – koszulek polo według poniższej
specyfikacji:
1. Koszulka polo damska, krótki rękaw 200g/m², 100% stabilizowana bawełna czesankowa
pique kolor chaber, zapięcie na 3 guziki w kolorze koszulki, białe logo UST-M- metodą FLEX.
Oferta powinna dotyczyć następujących ilości:
a. Rozmiar M – 3 szt.
b. Rozmiar L – 4 szt.
c. Rozmiar XL – 3 szt.
2. Koszulka polo męska, krótki rękaw 210g/m², 100% stabilizowana bawełna czesankowa
pique, kolor chaber, zapięcie na 2 guziki w kolorze koszulki, białe logo UST-M- metodą
FLEX. Oferta powinna dotyczyć następujących ilości:
a. Rozmiar M – 15 szt.
b. Rozmiar L – 15 szt.

c.

Rozmiar XL – 10 szt.

VII: KOD CPV:
Kod CPV przedmiotu zamówienia 22462000-6
VIII. DODATKOWE WARUNKI:
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
4. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.
5. Oferta powinna określać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowego
zamówienia.
6. Oferta powinna zawierać informację o terminie ważności (minimum 30 dni).
7. W przypadku nienależytego i niepełnego udokumentowania w w. / w. kwestii, oferta nie będzie
podlegać rozpatrzeniu.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert są:
a) cena netto – 60%;
b) termin realizacji zamówienia – 40%

X. WAGI PUNKTOWE I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO
KRYTERIUM OCENY OFERT:
1. Zamawiający / Zleceniodawca dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się
punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do
uzyskania - 100 pkt)


cena netto - maksymalnie do uzyskania jest 60 pkt



termin realizacji zamówienia – maksymalnie do uzyskania jest 40 pkt

Wykonawca / Oferent, który zaoferował najniższą cenę netto otrzymuje 60 pkt.
Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:

najniższa oferowana cena netto
C1 = ------------------------------------------------------ x 60 pkt
cena netto w rozpatrywanej ofercie
2. Zamawiający / Zleceniodawca podczas oceny terminu realizacji projektu będzie brał pod
uwagę wskazany termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od dnia podpisania umowy
na wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia przekazania przedmiotu zamówienia.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

Najkrótszy oferowany czas
C1 = ------------------------------------------------------ x 40 pkt
Czas realizacji w rozpatrywanej ofercie

XI. WYKLUCZENIA:
1. Zamawiający / Zleceniodawca odrzuca ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna, tzn. gdy
jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia określonego w punkcie VI niniejszego
zapytania ofertowego
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej
konkurencji
c.

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

d. Oferent / Wykonawca nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty
e. oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt VIII niniejszego
zapytania ofertowego
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym /
Zleceniodawcą osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym / Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego / Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego /
Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej



posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji



pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika



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



pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

