
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

17-01-2019

Termin składania ofert

25-01-2019

Numer ogłoszenia

1161065

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. 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. 
2. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zaklejonej kopercie z oznaczeniem: „Oferta na zadanie pn.: 
Dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu: Kompleksowa kampania
informacyjnoedukacyjna 
gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika”. 
(GK.271.1.2019)” dodatkowo z dopiskiem – „nie otwierać przed rozpoczęciem przetargu”. 
3. 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)”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekologika@strzelceopolskie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Landwójtowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77/4049349

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 7 000 szt. kompletów notes i długopis.



Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: strzelecki Miejscowość: Strzelce Opolskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu: Kompleksowa kampania 
informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko- 
Logika”.

Przedmiot 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. 
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”.



Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przekazanie Zamawiającemu gadżetów edukacyjnych długopisów i notesów do akcji edukacyjnej nastąpi 
jednorazowo w terminie nieprzekraczalnym do 8 marca 2019 r.

Załączniki

Formularze
Ogłoszenie o zamówieniu

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania tj. przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza 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.

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.

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.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1146715
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1146714


Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (Kryterium oceny
ofert: „cena” - 100%). 
Sposób obliczenia ceny: 
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100 
gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 
Cof – cena podana w ofercie 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez
Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą liczbę
punktów.

Wykluczenia

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.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA STRZELCE OPOLSKIE

Adres

pl. Plac Myśliwca 1

47-100 Strzelce Opolskie

opolskie , strzelecki

Numer telefonu

774049300

Fax

774612288

NIP

7561858899



Tytuł projektu

Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania
odpadami, pod nazwą "Eko-Logika"

Numer projektu

RPOP.05.02.00-16-0022/17-00


