Zapytanie Ofertowe z dn. 20.02.2018r.
Zamawiający, Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90 – 365 Łódź zaprasza Wykonawców do
złożenia oferty cenowej na wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu, projekt
pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego poprzez organizację i promocję
Łódź Design Festival 2017 i Łódź Design Forum”.

1. Zamawiający:
Łódź Art Center
ul. Tymienieckiego 3, 90 – 365 Łódź
a.kietla@lodzartcenter.com

2. Informacje wstępne (określenie procedury, szacowana
wartość zamówienia, sposób publikacji)
1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt.
6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014
– 2020”.
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 50 000,00 zł netto.
3. Zapytanie ofertowe opublikowane zostało skierowane do trzech potencjalnych wykonawców.
4. Zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków
zapytania lub odwołania zapytania w każdym momencie bez podawania przyczyn.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

3. Opis przedmiotu zamówienia
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu prac:
- identyfikacja wizualna projektu – usługa - przygotowany zostanie 1 spójny całościowy projekt identyfikacji
wizualnej,
Przedmiot zamówienia musi uwzględniać „Zasady promocji i oznakowania projektów dla umów podpisanych
do 31 grudnia 2017 roku” dostępnych na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego (https://rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocjiprogramu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow link z dn. 19.02.2018 r.).
W ramach identyfikacji wizualnej powstanie 1 spójny projekt identyfikacji. Przygotowanie spójnej
identyfikacji wizualnej projektu pozwoli na łatwe oraz efektywne dotarcie do grupy docelowej, co pozwoli
na przyciągnięcie szerokiego grona uczestników Festiwalu oraz Forum. Dzięki odpowiedniej identyfikacji
nastąpi spójny przekaz informacji o organizowanych wydarzeniach w mediach. Należy podkreślić że na
identyfikację wizualną składać się będą m. in.:
1. księga znaku
2. ulotka - 4 projekty, w tym z agendą dwudniowego wydarzenia; pliki do druku i w wersji
internetowej
3. plakat - 2 projekty; pliki do druku i w wersji internetowej
4. bilety/identyfikatory - 2 projekty; pliki do druku
5. papier firmowy - 2 wersje językowe; pliki do druku i w wersji internetowej
6. outdoor - citylighty, billboardy, bannery, reklamy wielkoformatowe; 6 różnych kreacji oraz
dostosowanie ich do wybranych formatów; w tym wykonanie sesji packshot 40 obiektów
wystawy i sesja portretowa 15 osób, zdjęcia w jakości druku wielkoformatowego
7. reklamy - prasowe (do 20 formatów) oraz internetowe (ok. 10 banerów)
8. planer/notes – projekt do druku
9. layout prezentacji ppt – edytowalna wersja do druku i internetu
10. statyczne grafiki do internetu - www, social media, newsletter; w sumie 40 sztuk
11. animacja – animowana prezentacja idei i programu wydarzenia; długość maksymalnie 2m, z
muzyką; do internetu i na ekrany LCD w przestrzeni festiwalowej
12. infografiki - 4 projekty, wersja internetowa i do druku
13. identyfikacja wystawy – plansze z opisem do wystawy (41 sztuk), multimedialna prezentacja 40
eksponatów z wystawy (w formacie na tablet)
14. katalog wystawy - 44 strony + okładka, wersja do druku i internetowa
15. dyplom uczestnictwa w wydarzeniu – wersja edytowalna
Zamawiający wymaga, by Wykonawca konsultował z nim wszelkiego rodzaju ustalenia. Wymagana jest
obecność przedstawicieli Wykonawcy na warsztatach i spotkaniach z Zamawiającym. Wykonawca musi
dedykować minimum 1 osobę do ciągłego kontaktu na etapie realizacji zamówienia, dyspozycyjną w
godzinach 8 – 16 każdego dnia roboczego, gotową na spotkanie/warsztat z Zamawiającym po uprzednim
wcześniejszym wezwaniu (minimum 1 dzień roboczy przed wezwaniem).

4. Termin realizacji zamówienia
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Całość zamówienia należy wykonać od dnia zawarcia Umowy, najpóźniej do dnia 30.11.2018r.

5. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana drogą mailową na adres: a.kietla@lodzartcenter.com
2. Termin składania ofert: do dn. 23.02.2018r., do godz. 10:15.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Warunki dodatkowe
1. Przedstawiona w ofercie cena jest ceną ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy
przedmiotowego zamówienia.
2. Cena przedstawiona w ofercie jest ceną wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej na Formularzu stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Koszty przygotowania oferty obciążają Wykonawcę.
5. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
a. Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
b. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia;
c. Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
d. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
e. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
7. Oferty Wykonawców wykluczonych zostają odrzucone.
8. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub Partnerem Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z 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
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, kurateli lub opieki.

7. Kryteria oceny ofert
KRYTERIUM NR 1 – KRYTERIUM CENOWE – 100%
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waga kryterium: 100%,
maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 100,00 pkt.;



punkty oblicza się na podstawie wzoru: C= Cn/Cb ×100 x 100%; gdzie:

Cn oznacza najkorzystniejszą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb oznacza cenę brutto w ofercie badanej.

8. Unieważnienie postępowania i wybór najkorzystniejszej
oferty
1. Zamawiający unieważnia postępowanie w następujących przypadkach, w szczególności gdy:
a. Nie została złożona żadna ważna oferta, niepodlegająca odrzuceniu;
b. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
c. Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było
przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej
umowy,
d. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
e. W dowolnym momencie, bez podawania przyczyn.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
a. Ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert);
b. Złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku, gdy nie został wyłoniony Wykonawca, Zamawiający podaje ten fakt wraz z
uzasadnieniem do publicznej wiadomości.
5. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert.
6. Za najkorzystniejszą ofertę uznane zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów na
podstawie kryteriów oceny ofert zamieszczonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

9. Kontakt z Zamawiającym
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1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail).
2. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, elektronicznie
i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do Zamawiającego, stosownie
do formy przekazu.
3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Aleksandra Kietla, e-mail:
a.kietla@lodzartcenter.com

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy,
Zapytanie ofertowe zatwierdzają:
Michał Piernikowski
Aleksandra Kietla
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
NIP Wykonawcy
E-mail Wykonawcy
Nr tel. Wykonawcy

będąc świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści
majątkowych niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu i oświadczam/y, iż:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Zapoznałem/am/liśmy się z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu i nie wnoszę/simy do
nich żadnych zastrzeżeń, będąc w pełni związanym/i zawartymi w nim postanowieniami i zasadami;
Uważam/y się za związanego niniejszą ofertą przez okres 5 dni od dnia upływu terminu składania
ofert,
W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuje się do zawarcia Umowy z Zamawiającym w
miejscu i czasie przez niego wskazanym i zrealizowaniu zamówienia,
Poniższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z realizacją
zamówienia,
Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z treścią Zapytania, tj. „
Przez powiązanie 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, pełnomocnika;
d. pozostawianiu 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”
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w
złożonych przeze mnie dokumentach w ofercie w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przeprowadzenia wyboru wykonawcy, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz.1182).,
Oferuję wykonanie całości zamówienia za kwotę:

Kwota netto
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Kwota netto słownie

Stawka podatku VAT (%)

Kwota brutto

Kwota brutto słownie

8.
9.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:
a. Imię i nazwisko: ……………………………………
b. Telefon: ……………………………………
c. Adres e-mail: ……………………………………
10. Załączniki do oferty:
a. …………………………..

Data

Podpis
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