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  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr GK.271.1.2019 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.  

Gmina Strzelce Opolskie; pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie;  

tel. (77) 404-93-00 do 06 faks: 461-44-22 

e-mail: ekologika@strzelceopolskie.pl 

2. Tryb Zamówienia: zapytanie ofertowe z publikacją w BIP 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie: 

http://bip.strzelceopolskie.pl/. 

4. Nazwa zadania:  

Dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu: Kompleksowa kampania 

informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą 

„Eko-Logika”.  

5. Określenie przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostarczenie 7 000 szt. kompletów notes i długopis o następującej specyfikacji: 

1) notes: 
• spiralnie bindowany wzdłuż górnej (krótszej) krawędzi w formacie A6 z możliwością 

przymocowania długopisu, 

• objętość bloku: 60 kartek, 

• papier: ofset 80g, wymagane - linie, 

• twarda okładka w kolorze kartonu z elementami zielonymi lub niebieskimi do 

zadruku wykonana z recyklingowanego kartonu lub tektury, 

• zadruk logotypami programu finansowania wraz z informacją o dofinansowaniu, 

nazwą projektu oraz herbem i nazwą gminy. 

2) długopis 

• dołączany do notesu, ekologiczny, wykonany z kartonu z recyklingu z niebieskim 
wkładem, części plastikowe wykonane z plastiku nadającego się do ponownego 
przetworzenia, odblokowanie przez wciśnięcie, 

• wymiary: min.:120 mm - max. 140 mm, 

• rodzaj nadruku: tampodruk, 

• główna część długopisu w kolorze kartonu z nadrukami logotypów informujących o 
dofinansowaniu, herbem gminy i nazwą projektu, 

• części plastikowe w kolorze zielonym lub niebieskim. 
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Na notesach i długopisach należy nadrukować logotypy unijne FE, RP, WO i UE, zgodnie  

z „Zasadami promocji i oznakowania projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” oraz z Księgą Identyfikacji Wizualnej 

znaku marki Fundusze Europejskie.  

Szczegółowe zasady, wraz z wersjami elektronicznymi logotypów opublikowane są na stronie 

internetowej http://funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja. 

Na notesach dodatkowo należy nadrukować informację o finansowaniu projektu o treści „Projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020.”, nazwę projektu pn. Kompleksowa kampania informacyjno – edukacyjna gminy 

Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami, pod nazwą „Eko-Logika” oraz herb i nazwę 

Gminy Strzelce Opolskie. 

Natomiast na długopisach oprócz logotypów dodatkowo należy zamieścić Herb Gminy Strzelce 

Opolskie oraz nazwę programu „Eko-Logika”. 

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy 

konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie 

przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod 

względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia 

wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, 

znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, 

że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych 

parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

6. Czynności warunkujące zakończenie i odbiór przedmiotu umowy, tj.: 

Przekazanie Zamawiającemu gadżetów edukacyjnych długopisów i notesów do akcji edukacyjnej 

w ilości 7 000 w terminie nieprzekraczalnym do 8 marca 2019 r. Na wszystkich gadżetach musi być 

zamieszczona nazwa projektu i gminy oraz wszystkie niezbędne informacje o dofinansowaniu. 

7. Informacja o możliwości złożenie oferty częściowej: nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert 

częściowych. 

8. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej: nie dopuszcza się możliwości 

złożenia oferty wariantowej. 

9. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

1) Do zamówienia mogą przystąpić Wykonawcy, którzy posiadają: 

a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu,  

b) wiedzę i doświadczenie – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj. przedłożą oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

c) potencjał techniczny - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. 

przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
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d) sytuacja ekonomiczna i finansowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 

którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. przedłożą 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są 

powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym z Zamawiającym, zgodnie z zapisami 

rozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 wydane przez Ministerstwo Rozwoju. W szczególności przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

dla 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 udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 

pozostawanie 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;  

10. Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu, 

11. Kryterium oceny ofert: 100% cena 

12. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich 

muszą one być sporządzone:  

Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami 

i oświadczeniami należy przesłać pocztą, drogą elektroniczną lub złożyć w Urzędzie Miejskim 

w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, w pokoju nr 1 (kancelaria) w terminie do dnia 25 stycznia 

2019 r. do godziny 10.00. Adres poczty elektronicznej podano w niniejszym dokumencie.  

Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zaklejonej kopercie z oznaczeniem: „Oferta na zadanie 

pn.: Dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu: Kompleksowa kampania 

informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą 

„Eko-Logika”. (GK.271.1.2019)” dodatkowo z dopiskiem – „nie otwierać przed rozpoczęciem 

przetargu”. 

Ofertę w wersji elektronicznej należy wysłać na adres e-mail: ekologika@strzelceopolskie. Zaleca się, 

aby w przypadku przesłania oferty droga elektroniczną telefonicznie powiadomić o tym Referat 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (tel. 77 404 93 49) oraz w tytule wiadomości wpisać: 

„Oferta na zadanie pn.: Dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu: Kompleksowa 

kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami 

pod nazwą „Eko-Logika”. (GK.271.1.2019)”. 

W razie dodatkowych pytań w zakresie niniejszego zapytania ofertowego należy kontaktować się 

z Panią Agatą Landwójtowicz, tel.: 77 404 93 49, e-mail: a.landwojtowicz@strzelceopolskie.pl. 


