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Zapytanie ofertowe 

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

dostawę artykułów promocyjnych 

na potrzeby Programu LIFE. 

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

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Programu LIFE: 

a) Notatnik w formacie B5 w skóropodobnej oprawie  

 liczba kartek – min. 80 (kartki w kratkę, w linię lub czyste, gładkie) o gramaturze 

min. 80 g/m2 

 okładka skóropodobna 

 zamykany na gumkę po prawej stronie (w pionie) 

 tasiemka do oznaczania strony 

 kolor oprawy: czarny, zielony, czerwony lub  niebieski – mix kolorów 

 brzegi zaokrąglone 

 logo LIFE i NFOŚiGW wytłoczone (LIFE z przodu, NFOŚiGW z tyłu) 

 z tyłu na notesie wytłoczony napis: „Sfinansowano ze środków UE w ramach 

Projektu Budowania Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011" 

 ilość: 300 sztuk 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie każdego 

(równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej.  
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b) Powerbank – 15 000mAh  
 

 Pojemność nominalna [mAh]:  min. 15 000 

 Prąd wyjściowy [A]: min. 1,2 

 Liczba portów USB: 2 

 Liczba portów microUSB: 1  

 Kolory obudowy: preferowany czarny, biały, czerwony, zielony lub szary – mix 

kolorów 

 Powerbank zapakowany w jednostkowe opakowanie – kartonowe matowe pudełko 

w kolorze białym. Na pudełku monochromatyczny nadruk logo NFOŚiGW  

i Programu  LIFE. 

 Logo NFOŚiGW oraz Programu LIFE – monochromatyczny nadruk lub tłoczenie 

 ilość: 400 sztuk 

    
 

Zdjęcia poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie każdego 

(równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej.  

 

c) Kołonotatnik w formacie A4 
 

 wykonany z materiału z recyklingu 

 liczba kartek – min. 80 (w kratkę) o gramaturze min.100 g/m2 

 okładka tekturowa twarda w kolorze białym  

 spirala na długim boku 

 z przodu na okładce kolorowy nadruk logo Programu LIFE i NFOŚiGW oraz 

monochromatyczny nadruk grafiki 

 z tyłu na kołonotatniku napis: „Sfinansowano ze środków UE w ramach Projektu 

Budowania Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011" 

 ilość: 500 sztuk 

 

 

3. Termin wykonania zamówienia  
 

35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, ale nie później  niż 5 kwietnia 2018 r. 
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4. Sposób przygotowania ofert 

Oferta, musi zawierać: 

1) ofertę cenową netto i brutto za realizację zamówienia z załączonym szczegółowym kosztorysem, 
 

2) próbki oferowanych artykułów promocyjnych, które będą podlegały ocenie w kryterium 

„Jakość”,  spełniające odpowiednio dla danego artykułu  wymagania określone w pkt. 2 

Zapytania, w następujących ilościach:  

a. notatnik w formacie B5 w skóropodobnej oprawie – 1 sztuka w jednym z kolorów 

określonych przez Zamawiającego w pkt. 2 Zapytania 

b. powerbank - 15000mAh – 1 sztuka w jednym z kolorów określonych przez Zamawiającego 

w pkt. 2 Zapytania 

c. kołonotatnik w formacie A4 – 1 sztuka  

Przedkładane próbki nie będą podlegały uzupełnieniu ze względu na fakt, iż składane są jako część 

oferty podlegającej ocenie w kryterium „Jakość”, a nie jako dokumenty potwierdzające, że oferowane 

dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.  

Zamawiający nie wymaga, na etapie składania ofert, aby na przedłożonych wraz z ofertą próbkach były 

jakiekolwiek loga (loga nie będą podlegały ocenie przy ocenie ofert). Wymagane przez Zamawiającego 

loga, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w pkt. 2 Zapytania, Wykonawca 

obowiązany będzie umieścić na dostarczanych artykułach promocyjnych w ramach realizacji umowy 

zawartej w wyniku niniejszego postępowania. 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zwróci Wykonawcy przedkładane próbki oferty, 

która nie została wybrana, na wniosek Wykonawcy. 

3) dane osoby do kontaktu w sprawie oferty wraz z numerem telefonu i adresem mailowym i  musi 
być podpisana przez osobę do tego uprawnioną. 

 

5. Sposoby oraz termin składania ofert 
 

Ofertę należy złożyć w terminie do 6 lutego 2018 roku do godz. 10:00 poprzez dostarczenie na adres: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 

Warszawa (decyduje godzina wpływu do kancelarii NFOŚiGW). Na kopercie należy napisać: „DOSTAWA 

ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH LIFE – OFERTA”. 

 

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

 

6. Kryteria oceny oferty 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium Waga pkt 

1. Cena (C) 40 

2. Jakość (J) 60 

Ad. 1) W kryterium Cena (C), oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 40 pkt. Liczba punktów 

w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru: 

  

        najniższa oferowana cena  w Części 1 

C = --------------------------------------------------------  x 40 pkt 

               cena ocenianej oferty  
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Ad. 2) W kryterium drugim – Jakość (J), każda oferta oceniana będzie indywidualnie przez 

poszczególnych członków Komisji Przetargowej, na podstawie próbek artykułów promocyjnych 

przedłożonych wraz z ofertą przez Wykonawcę. Punkty przyznane będą za jakość wykonania 

przedmiotu zamówienia, rozumianą jako staranność i estetyka wykonania produktu, tj. gładkość i 

równość powierzchni, harmonia kolorystyki, trwałość połączeń, sprawność mechanizmów, 

estetyka użytych materiałów. 

Zamawiający preferuje artykuły wykonane w sposób dokładny i estetyczny, bardzo starannie 

wykończone oraz wykonane z dobrych jakościowo materiałów. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 
 

 notatnik w formacie B5 w skóropodobnej oprawie:  0-25 pkt. 

 powerbank - 15000mAh:  0-25 pkt. 

 kołonotatnik w formacie A4:  0-10 pkt. 

Liczba punktów w kryterium – Jakość (J) będzie średnią ocen przyznanych ocenianej ofercie przez 

wszystkich członków Komisji, wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wyniesie 60 pkt.  
 

7. Ogłoszenie informacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi droga elektroniczną wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana, odmówi zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych w wyznaczonym terminie.  

 

8. Osoba do kontaktu 
 

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest: 

 

Joanna Zemełka-Wiktorowska 

Główny Specjalista w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW 

tel. 22 45 90 644 kom. 724 700 801   mail: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl  
 

mailto:joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl

