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Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

09-10-2018

Termin składania ofert

16-10-2018

Numer ogłoszenia

1131802

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO  
Unieważniam postępowanie ofertowe : Na usługi kompleksowych działań informacyjno-promocyjnych
projektu "Z bonem po innowacje 2.0!" nr RPLB.01.02.00-08-0002/17 Działanie 1.2 – Rozwój
przedsiębiorczość III Typ projektu, Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Oś Priorytetowa 1
Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020. 
Zgodnie z pkt. 8 (Informacja o upublicznieniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty) zapytania ofertowego
Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Miejsce i sposób składania ofert

6.1. Termin złożenia oferty upływa w dniu 16.10.2018 r. o godz. 12:00. 
6.2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: t.molski@ziph.pl) lub za
pośrednictwem poczty, kuriera lub w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie zawierającą dopisek:
„Oferta na świadczenie usług na kompleksowe działania informacyjno-promocyjne projektu” oraz
oznaczeniem Oferenta wraz z podaniem jego adresu korespondencyjnego. Koperta musi także zawierać
dopisek „Nie otwierać do dnia dniu 16.10.2018 r.. do godz. 12:00”. 
6.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.molski@ziph.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Molski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

kom. 696-007-665

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia są usługi kompleksowych działań informacyjno-promocyjnych projektu.
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Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Gorzów Wielkopolski Miejscowość: Gorzów Wlkp.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu grantowego "Z bonem po innowacje 2.0!" nr RPLB.01.02.00-08-0002/17
Działanie 1.2 – Rozwój przedsiębiorczość III Typ projektu, Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020, Zachodnia Izba Przemysłowo –Handlowa
zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług kompleksowych działań informacyjno-promocyjnych
projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia są usługi kompleksowych działań informacyjno-promocyjnych projektu.: 
1 Opracowanie identyfikacji wizualnej projektu 
2 Reklama w radio 12 m-cy 
3 Budowa podstrony internetowej dla projektu 
4 Stworzenie spotu reklamowego wideo 1 szt 
5 Promocja strony internetowej projektu przez okres 8 m-c zakładanej rekrutacji MŚP 
6 Reklama w prasie 20 emisji 
7 Broszury informacyjne 5000 szt 
8 Roll-up 4 szt. 
9 Ścianka 2 szt. 
10 Konferencja 2 szt. 
Działania promocyjne prowadzone przez Wykonawcę muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi promocji
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1
Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości. Uregulowane jest to w dokumencie
„Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji” aktualizacja z 21 lipca 2017 r. oraz „Księga Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze
Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 
2020”. Należy zwrócić uwagę, że Wytyczne mogą ulegać zmianom/modyfikacjom w trakcie trwania
Umowy, dlatego obowiązkiem Wykonawcy jest ich bieżący monitoring i stosowanie Wytycznych
obowiązujących w trakcie realizowania Umowy. Aktualne dokumenty znajdują się na stronie internetowej
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja.

Kod CPV

79340000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi reklamowe i marketingowe
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Harmonogram realizacji zamówienia

7.1. Termin realizacji zamówienia – planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia określa do 31 maja
2020 roku. 
7.2. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą
Zamówienia umowę na kompleksowe działania informacyjno-promocyjne projektu.

Załączniki

Zapytanie Ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

3.1.1. Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego kraju Unii Europejskiej.

Wiedza i doświadczenie

3.1.3. Doświadczenie: Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania
przedmiotu zamówienia umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału  
w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia”. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli
Wykonawca przedstawi opis posiadanego doświadczenia w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik
nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę  
i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści
Formularza Ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Oferenta dodatkowych danych lub
dokumentów potwierdzających potencjał doświadczenia.

Potencjał techniczny

3.1.4. Potencjał kadrowy do realizacji zamówienia: Wykonawca powinien posiadać merytoryczne
przygotowanie i potencjał kadrowy zapewniający możliwość wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami i w ustalonym terminie. Przez potencjał kadrowy rozumie się wskazanie do realizacji
zamówienia osoby zatrudnionej przez Oferenta, która posiada doświadczenie zawodowe w obszarze
zgodnym z zakresem zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu
według formuły „spełnia/nie spełnia”. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne
oświadczenie, iż posiada potencjał kadrowy do realizacji zamówienia umożliwiający prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do
Zapytania Ofertowego oraz wykaże w treści Formularza Ofertowego dysponowanie osobą posiadającą
doświadczenie zawodowe w obszarze zgodnym z zakresem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie
prawo żądania od Oferenta dodatkowych danych lub dokumentów potwierdzających potencjał kadrowy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3.1.5. Potencjał finansowy do realizacji zamówienia: Wykonawca powinien posiadać potencjał finansowy
zapewniający możliwość wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i w ustalonym
terminie. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu
według formuły „spełnia/nie spełnia”. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne
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oświadczenie, zawarte w treści Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

3.1.5. Potencjał finansowy do realizacji zamówienia: Wykonawca powinien posiadać potencjał finansowy
zapewniający możliwość wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i w ustalonym
terminie. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu
według formuły „spełnia/nie spełnia”. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne
oświadczenie, zawarte w treści Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego.

Dodatkowe warunki

3.1.2. Powiązania kapitałowe lub osobowe: Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez
podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału 
w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie analizy złożonych przez Oferenta
dokumentów, w szczególności oświadczenia w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a
Oferentem polegające 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 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. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu
według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia. Z treści
załączonego do oferty oświadczenia mającego na celu potwierdzenie spełniania przez niego przedmiotowego
warunku musi wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. W przypadku złożenia oferty
przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z
udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

7.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia
okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie sporządzania zapytania ofertowego. Przewiduje
się możliwość zmiany umowy z wykonawcą w następujących przypadkach: 
7.3.1. zmiany przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych wpływających na
warunki realizacji umowy oraz zmiany umowy o dofinansowanie projektu, 
7.3.2. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym
do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
7.3.3. zmiany umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
7.3.4. zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni
wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania;  
7.3.5. zmiany umownego terminu wykonania umowy na skutek działania organów administracji, a w
szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę. 
7.4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym wykonawcą muszą być dokonywane w
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formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
7.5. Planowany termin podpisania umowy w ciągu 5 dni roboczych od wyboru Wykonawcy (bieg liczy się
od dnia poinformowania wybranego oferenta drogą elektroniczną).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

4. Sposób przygotowania oferty 
4.1. Wymagania podstawowe: 
4.1.1. Oferta powinna być sporządzona na druku Formularz oferty (Załącznik nr 1). 
4.1.2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.  
4.1.3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania. 
4.1.4. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami
Zapytania Ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami. 
4.1.5. Oferta powinna być ważna co najmniej 30 dni od dnia jej wystawienia. 
4.1.6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
4.1.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest podzielone
na części, w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 
4.1.8. Oferent może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Oferenta więcej niż
jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty
wariantowej), a także nie wypełnienie specyfikacji w zakresie wskazanym we wzorze formularza ofertowego
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Oferenta. 
4.2. Wykonawca zawrze w Formularzu Oferty część techniczną oferty zawierającą: Wstępne założenia planu
i mediaplanu kampanii promocyjnej. 
4.3. Cena. 
4.3.1. Cena oferty powinna być podana w polskich złotych i musi zawierać wartość netto oraz brutto.  
4.3.2. Cena określona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego. Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z
przygotowaniem, terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i
wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 
4.3.3. Oferta musi być oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta oraz podpisana przez Oferenta (wskazane,
by była również opieczętowana pieczęcią firmową), tj. przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Oferenta. Przez osobę uprawnioną należy rozumieć odpowiednio: 
4.3.3.1. Osobę/osoby (z zastrzeżeniem zapisów o reprezentacji łącznej, jeżeli dotyczy), która zgodnie z
dokumentem rejestrowym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do
reprezentowania Oferenta, w obrocie gospodarczym; 
4.3.3.2. pełnomocnika lub pełnomocników Oferenta, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o
której(ych) .Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do
oferty. 
4.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu 
4.4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Oferenta warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
powiązania kapitałowego lub osobowego (pkt. 3.1.2.), Oferent przystępujący do postępowania zobowiązany
jest podpisać w ramach swojej oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oświadczenie o braku
powiązań kapitałowych lub osobowych między Oferentem a Zamawiającym. 
4.4.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia (pkt 3.1.3) Oferent
zobowiązany jest do wypełnienia tabeli w Formularzu oferty stosownego oświadczenia, iż posiada wiedzę i
doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 
4.4.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego potencjał kadrowy do realizacji zamówienia
(pkt 3.1.4) Oferent zobowiązany jest do wypełnienia tabeli w Formularzu oferty przez wskazanie do
realizacji zamówienia osoby, która posiadają doświadczenie zawodowe w obszarze zgodnym z zakresem
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Oferenta dodatkowych danych lub
dokumentów potwierdzających potencjał kadrowy.

Ocena oferty
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Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryteriami: 
a) Najniższa cena – 70%: W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (70 pkt), otrzyma oferta
zawierająca najniższą cenę netto całkowitej usługi, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 70): cena oferty ocenianej. 
b) Atrakcyjność przygotowanych mediaplanów promocji projektu – 30%: W tym kryterium 30 pkt. otrzyma
Oferta zawierająca atrakcyjną propozycję promocji projektu gwarantującą wyróżnienie się Wykonawcy.
Oferty niespełniające tego wymogu otrzymają 0 punktów.

Wykluczenia

3.1.2. Powiązania kapitałowe lub osobowe: Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez
podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału 
w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie analizy złożonych przez Oferenta
dokumentów, w szczególności oświadczenia w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a
Oferentem polegające 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 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. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu
według formuły spełnia/nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez Oferenta oświadczenia. Z treści
załączonego do oferty oświadczenia mającego na celu potwierdzenie spełniania przez niego przedmiotowego
warunku musi wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia. W przypadku złożenia oferty
przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z
udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W GORZOWIE WLKP.

Adres

Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wielkopolski

lubuskie , Gorzów Wielkopolski

Numer telefonu

957390311

Fax
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957390310

NIP

5992862634

Tytuł projektu

"Z bonem po innowacje 2.0!"

Numer projektu

RPLB.01.02.00-08-0002/17-00




