ZAPYTANIE 2/UD/AS/19
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest realizowane w związku z prowadzeniem projektu „Akademia streetworkingu”
(POWR.02.05.00-00-0212/18) w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ,
Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5:
Skuteczna pomoc społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerem projektu jest Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta zwraca się do potencjalnych Wykonawców z zapytaniem,
którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia na wykonanie usługi
drukarskiej, tj. wydruku publikacji pn. „Podręcznik streetworkera bezdomności” oraz dostarczenie
nakładu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020
i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

I.

Klasyfikacja CPV

79800000-2 – Usługi drukowania i powiązane

II.

Zamawiający

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Zarząd Główny
ul. Hugona Kołłątaja nr 26A
50-007 Wrocław
KRS 0000069581, NIP 8961001631
tel. 71 344 37 35, 694 958 951
e-mail: biuro@tpba.pl
adres strony internetowej: www.bratalbert.org

III.

Miejsce publikacji ogłoszenia

Strona internetowa Zamawiającego www.bratalbert.org.

IV.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku książki pn. „Podręcznik streetworkera bezdomności”
oraz dostarczenie nakładu.
1. Specyfika techniczna podmiotu zamówienia (książki):
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•

Środek:
o papier: offsetowy 80g/m2
o zadruk: dwustronny, dwukolorowy (2+2), np. pomarańczowy i czarny lub zielony
i czarny
o format: B5 (170 mm x 240 mm)
o ilość stron: 344
• Okładka
o oprawa miękka klejona
o papier: kreda matowa 300 – 350 g/m2
o zadruk: jednostronny, kolorowy (4+0)
o folia: jednostronnie, matowa
• Objętość: 344 strony
• Format: B5 (170 mm x 240 mm)
• Nakład: 500
2. Zadania Wykonawcy:
• druk,
• oprawę,
• dostawę nakładu na adres: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny,
ul. Kołłątaja 26A, 50-007 Wrocław,
• czas realizacji usługi wynosi 7 dni od otrzymania pliku w wersji do druku.

V.

Termin i sposób złożenia oraz przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: street@tpba.pl lub pocztą tradycyjną
na adres: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Zarząd Główny, ul. Kołłątaja 26A, 50-007
Wrocław.
2. Termin składania ofert mija z upływem dnia 31.07.2019 roku.
3. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej w języku polskim według załączonego
Formularza szacowania wartości zamówienia.
4. Wartość realizacji zamówienia należy podać w walucie polskiej w kwocie brutto.
5. Oferta i wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI.

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a. akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację
treści zapytania;
b. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej w zapytaniu,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, minimum trzyletnie, do realizacji
zamówienia;
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
e. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania
zamówienia;
f. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości;
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g. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne;
h. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym ani osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego
zapytania.

VII.

Informacje dodatkowe
Informacje na temat zamówienia udziela Iwona Gacka (tel. 694 958 951, adres e-mail:
iwona.gacka@tpba.pl). Wszelką dokumentację, w tym wnioski, oświadczenia i zawiadomienia
Wykonawcy przekazują za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szczególności Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
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