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Zapytanie ofertowe - Rozeznanie rynku 

z dnia 30 listopada  2017 

Dotyczące  wykonania statuetki w ramach konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy 

Społecznie w ramach projektu  „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion 

metropolitalny” (OWES) realizowanego przez  Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny GDAŃSK-

GDYNIA-SOPOT”, w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską 

Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY POMORZA, 

Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie realizowanego w ramach 

Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-

2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej VI 

Działania 6.3 Poddziałania 6.3.1. 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego  

Pracodawcy Pomorza 

Aleja Zwycięstwa 24,  

80-219 Gdańsk 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 stojących statuetek według własnej autorskiej 

koncepcji. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92312000-1 - usługi artystyczne 

3. Inne istotne warunki zamówienia: 

1) statuetka metalowa- aluminum z mosiądzem,   

2) liczba statuetek: 2 sztuki,  

3) grawer wewnętrzny o treści: Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie. Dodatkowo 

wygrawerowane logo Programu Regionalnego RPO WP, logo Unii Europejskiej ze słownym  

odwołaniem do UE i EFS, logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

4) opakowanie: każda statuetka musi być zapakowana w eleganckie pudełko – sztywne, w kolorze 

innym niż biały, 

Termin realizacji zamówienia po zawarciu umowy : nie później niż do 15 stycznia 2018 r. 

 

 

  

4. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pytań uszczegóławiających po zebraniu ofert. 
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2) Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z 

przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek 

roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego;  

3) Zamawiający zapewnia, że przysłany przez Wykonawcę, a niewybrany projekt nie będzie 

wykorzystywany do innych celów.  

5. Wymagania dotyczące Wykonawcy:  

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem jednego projektu statuetki przyjętego do realizacji  

6. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

Wykonawca składa ofertę na podstawie Formularza ofertowego  − Załącznik  nr 1. Oferta musi zostać 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji 

określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta, a 

następnie jej skan należy przesłać pocztą elektroniczną na adres email: galusa@dobrarobota.org 

 Do oferty Wykonawca załączy plik elektroniczny(skan) z koncepcją statuetki, na podstawie 

których zostanie dokonana ocena walorów artystycznych projektu.   

 Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia do oferty Wykonawca załączy: skan 

przykładowych statuetek z nazwą instytucji dla której Wykonawca wykonał projekt;  

 Załącznik nr 2 o braku powiazań z Zamawiającym  

7. Kryterium oceny ofert: 

1)       Cena  - 50 % 

2)       wizulizacja prototypu statuetki- autorskiej koncepcji - 40 % 

3)       doświadczenie Wykonawcy  – 10 %  ( do 3 projektów statuetek – 5 pkt., powyżej 3 projektów 

statuetek- 10 pkt.) 

Przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: 100%=100 pkt 

 Cena (C) – 50% (=50 pkt)  
 
cena najtańszej oferty  
........................................... X 50 pkt 

 cena oferty badanej 

 Zamawiający dokona oceny walorów artystycznych wizualizacji koncepcji statuetki przyznając 

od 1 do 40 do punktów   

 Zamawiający dokona oceny doświadczania poznając od 5 do 10 punktów  

 

 

 

 

mailto:galusa@dobrarobota.org
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Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną 

według wzoru:  

P = C + WPS+D  

P – łączna liczba punktów kryteriów cena,  walory artystyczne wizualizacji statuetki i doświadczenia   

C – liczba punktów w kryterium cena oferty badanej  

WPS – liczba punktów w kryterium walory artystyczne wizualizacji prototypu statuetki 

D – doświadczenie wykonawcy 

 

8. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego :  

W przypadku pytań związanych z procesem ofertowym prosimy o kontakt: Hanna Gałusa  

e-mail: galusa@dobrarobota.org 

9.Termin składania ofert na podstawie Formularza ofertowego (Załącznik nr 1) wraz 

z wymaganymi dokumentami wymienionymi w punkcie 6: 8.12.2017 r., godz. 12:00 z 

dopiskiem: „statuetka”.  
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

  

                                              ......................................  

                                                                                                            (Miejscowość i data)  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

-wykonanie statuetki  

w ramach konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 

 

.......................................................................................................................................... 

(pełna nazwa firmy wykonawcy ) 

 ……………………………………………………………………………….......... 

Siedziba ( ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 

Telefon……………………………………e-mail:…………………………………………..  

NIP ...............................................,     

REGON: ...........................................................  

Reprezentowany przez ................................................................................................................  

                      (imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania) 

 

Po zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym  z dnia 30.11.2017 r.  oferujemy wykonanie do dnia 15 

stycznia 2018 i przekazanie Zamawiającemu 2 statuetek (zwanych przedmiotem zamówienia) za:  

kwota  brutto ……………… zł (słownie: ……………………………………………………………)  

Kwota  netto ...................zł (słownie…………………………………………………………………….)  

Należny podatek VAT ….% tj. ...........zł (słownie: ………………………………………………….)                          

1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz  z załącznikami.  

2. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania statuetek. 

3. Oświadczam/y, że nie będziemy podnosić jakichkolwiek roszczeń względem 

Zamawiającego z tytułu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem i 

złożeniem oferty.   

4. Oświadczam/y, że z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia przeniesiemy na 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota - Pracodawcy Pomorza 
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własność oraz autorskie prawa majątkowe oryginału  projektu oraz wraz z 

autorskimi prawami majątkowymi przeniesiemy na Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej Dobra Robota - Pracodawcy Pomorza wyłączne prawo do wykonywania 

i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

5. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

6. Do Formularza ofertowego załączamy:  

1) Koncepcję statuetki  Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie , 

2) Wydruk przykładowych statuetek oraz nazwę instytucji dla której projekt został 

wykonany;  

3) Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych 

                                                       

  

    

             ……………………………..  

                                                                                                                         (pieczęć i podpis)                                
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 

 

……………………………………………….…….…..                                              ………………………… dnia …………………… 

 /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy                                                  /miejscowość/ 

/ dane teleadresowe wykonawcy/           

 

Przystępując do udziału w postępowaniu na wykonanie statuetek w ramach projektu „Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES) oświadczam, że 

Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania 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. pozostawaniu 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. 

 

…………………………       …………………….................... 

Czytelny podpis osoby upoważnionej do przedstawiania                                                  Pieczęć  podmiotu 

oferty oraz parafowania  każdej strony oferty  

 
 
 
 


