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         Gryfice, dn. 20.06.2016 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający przy Starostwie 

Powiatowym w Gryficach zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia. 

 

 

I. Zamawiający:  

Powiat Gryficki 

siedziba: 72-300 Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa 37 

tel. 91 384 84 86(89), e-mail: lpi@gryfice.pl   

adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfice.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na publikacji ogłoszeń 

wraz z plakatem (w formacie jpg stanowiącym element ogłoszenia) w 

lokalnych mediach elektronicznych dedykowanych dla miasta 

Świnoujście . Publikowane ogłoszenia będą dotyczyły organizowanych 

spotkań informacyjnych, szkoleń i Mobilnych Punktów Informacyjnych na 

terenie miasta Świnoujście. Zamawiający dostarczy wykonawcy treść 

ogłoszenia wraz z plakatem.  

2. Data ogłoszenia: 20.06.2016 r. – niniejsze zapytanie zostało ogłoszone 

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz w 
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siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń. 

III. Wymagania dotyczące oferenta: 

1. Ogłoszenia opublikowane zostaną w lokalnym serwisie internetowym, który 

swoim zasięgiem obejmuje obszar miasta Świnoujście woj. 

zachodniopomorskie. 

2. Miesięczna liczba wejść na daną stronę internetową jest nie mniejsza 

niż 20 000 wejść w okresie kwiecień i maj 2016 roku. 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do 

realizacji przedmiotu zamówienia w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, jednak nie później niż do dnia 29.12.2016 r. . Oferta ważna 

jest do 29.12.2016 roku. Zamawiający będzie korzystać z usług oferenta w 

ramach potrzeby w cenie zaoferowanej w ofercie do dnia 29.12.2016r. . 

V.  Ogólne zasady uczestnictwa w postępowaniu ofertowym 

1. W postępowaniu ofertowym uczestniczą wyłącznie Wykonawcy, którzy w 

terminie i na zasadach określonych w niniejszym postępowaniu złożą 

pisemną ofertę cenową na formularzu ofertowym  stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami do tej 

oferty. 

2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.  

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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5. W ramach niniejszego zamówienia zamawiający nie przewiduje pobierania 

wadium. 

 

VI. Sposób przygotowania ofert: 

1. Oferty powinny być kompletne i zgodne z warunkami niniejszego 

zapytania. 

2. Ofertę sporządza się na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania. 

3. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną 

do reprezentacji Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być 

dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę (np. zaświadczenie z właściwego rejestru 

lub ewidencji). 

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 

podpisem osoby podpisującej ofertę. 

5. W ofercie należy podać cenę brutto za publikację 1 ogłoszenia w mediach. 

6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Oferta – 

publikacja ogłoszeń w mediach elektronicznych - Świnoujście– LPI 

Gryfice”. 

7. Odrzuceniu podlegają oferty: 

a. Niekompletne i zawierające braki formalne, 
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b. Złożone po terminie lub które wpłynęły po terminie 

c. Stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

VII. Sposób, miejsce oraz termin złożenia oferty: 

Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego – formularz ofertowy. Ofertę wraz załącznikami należy 

złożyć do  29.06.2016 r., do godz. 14.00 w formie pisemnej, osobiście lub 

za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego - kancelaria pok. 410. O 

dotrzymaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty do 

Zamawiającego. 

VIII. Procedura i kryteria oceny: 

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi 

kryteriami: 

1. Cena wykonania zamówienia – waga 60% 

2. Liczba wejść na stronę internetową – waga 40%  

 

Ad 1. Cena wykonania zamówienia – waga 60% 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

 
 

Cn 

P1 =     -------------- x 100 pkt x 60% 
Cbo 

gdzie:   
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P1 – Liczba punktów za kryterium cenowe; 
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert;  
Cbo – cena brutto badanej oferty.  

 

 

Ad 2. Liczba wejść na stronę internetową – waga 40% 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

 

  Lobo 

P2 = ------------ x 100 pkt  x  40% 

   Lw 

gdzie:  
 P2  – Liczba punktów za kryterium liczby wejść na stronę internetową 
 Lobo  – Liczba wejść na stronę w badanej ofercie 
 Lw  – najwyższa liczba wejść na stronę spośród badanych ofert 

 

Sumaryczna liczba punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

Liczba punktów = P1 + P2 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.  

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Karolina Kondzielewska lub Tomasz Aniuksztys, tel. 91 384 84 86 (89) 

X. Formalności dopełniane po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 
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Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

powiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli 

oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

XI. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Załącznik nr 1 – wzór oferty 

2. Załącznik nr 2 – potwierdzenie liczby wejść na stronę internetową za okres 

2 miesięcy – kwiecień i maj 2016 r. z narzędzia do analizy statystyk 

serwisów www . 


