Zapytanie ofertowe
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę dwóch ścianek wraz z torbami transportowymi oraz wymianę i dostawę
wydruków (grafik) do 30 sztuk roll-upów
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień przez NFOŚiGW.

1. Zamawiający
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1. Dwóch ścianek wraz z torbami transportowymi:
 Ścianki tekstylne
 Liczba ścianek – 2 sztuki, w tym: 1 ścianka tekstylna łukowa i 1 ścianka tekstylna prosta
 Wymiary: wysokość 220-240 cm, szerokość 290-300 cm
 Nadruk: ścianka prosta – dwustronny, ścianka lukowa – jednostronny
 Kolorystyka 4+4
 Szkielet ściany składający się z rur aluminiowych łączonych ze sobą na zatrzaski
 Montaż bez użycia narzędzi
 Po rozłożeniu całość stanowi jednolitą powierzchnię - grafika nie jest łączona
 Torba transportowa
 Przygotowanie projektu będącego multiplikacją logo NFOŚiGW
2. Wymiana i dostawa wydruków (grafik) do 30 sztuk roll-upów:
 Wymiana wydruków (grafik) 30 sztuk roll-upów (wersja basic, 100 cm x 200 cm)
 Przygotowanie grafiki:
o I projekt: 15 sztuk z grafiką różniącą się ciągiem znaków zamieszczonych na górze roll upu
o II projekt: 15 sztuk z grafiką różniącą się ciągiem znaków zamieszczonych na górze roll upu
 Grafika składająca się ciągu znaków, grafiki, testu
 Kolorystyka 4+4
Zakres prac dla Wykonawcy:
 Opracowanie koncepcji graficznej ścianek
 Opracowanie koncepcji graficznej roll-upów
 Korekta redakcyjna (w tym stylistyczna, interpunkcyjna i ortograficzna) wszystkich tekstów
zamieszczonych na roll-upie
 Dostarczenie ścianek wraz z torbami transportowymi oraz roll-upów do siedziby NFOŚiGW (Warszawa, ul.
Konstruktorska 3A)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji tekstów i wzorów grafik po korekcie redakcyjnej.

Uwaga – W ramach realizacji poszczególnych części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest stosować
zapisy Księgi Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW, dostępnej na stronie Zamawiającego, pod adresem:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-oznakowaniaprzedsiewziec/

3. Termin, miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: michal.sobota@nfosigw.gov.pl do dnia
1.08.2017 r. do godz. 15.30.
5. Kryteria oceny ofert
Oferty zostaną ocenione przez
Zamawiającego w oparciu o następujące
kryterium: Kryterium
Cena (C)

Waga pkt

100

Oferty zostaną ocenione wg wzoru:
najniższa oferowana cena
C = --------------------------------------------- x 100 pkt.
cena ocenianej oferty
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone
temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

4. Termin wykonania zamówienia
Ostateczny termin realizacji zamówienia: 30 sierpnia 2017 roku.

5. Ogłoszenie informacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana, odmawia zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
złożonych w wyznaczonym terminie.

6. Osoba do kontaktu
Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest:
Aneta Połeć
Główny Specjalista w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW
tel. 22 4590124
kom. 660 400466,
mail: aneta.polec@nfosigw.gov.pl

2

