
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
1 

 
 
 
LGD “KORONA SĄDECKA”       Chełmiec, dn. 04.07.2016 r. 
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 
 
        
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016/RLKS 
 
Zamawiający:  
 
LGD “KORONA SĄDECKA” z siedzibą ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, NIP: 734-328-78-78, 
KRS: 0000299101, REGON: 120634890, reprezentowana przez Pana Marcina Bulanda – Prezesa 
LGD oraz Panią Kingę Chrząstowską – Członka Zarządu. 
 
Tryb udzielenia zamówienia: 
 
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów oraz 
umieszczone na stronie Zamawiającego www.lgdkoronasadecka.pl 
 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Kolportaż gazetki „Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej” do co najmniej 70 punktów (sklepy, 
ośrodki kultury, biblioteki, szkoły, urzędy gmin i miasta) na terenie gmin: Chełmiec, Kamionka 
Wielka, Grybów oraz miasta Grybów.  
 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
 

 Kolportaż gazetki „Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej” wydawanej w nakładzie 6 000 
szt./ jedno wydanie do co najmniej 70 punktów1 (sklepy, ośrodki kultury, biblioteki, szkoły, 
urzędy gmin i miasta) na terenie gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów oraz miasta 
Grybów, przy czym kolportaż gazetki: 

o na terenie gminy Chełmiec do co najmniej 27 punktów; 
o na terenie gminy Grybów do co najmniej 24 punktów; 
o na terenie gminy Kamionka Wielka do co najmniej 10 punktów; 
o na terenie miasta Grybów do co najmniej 6 punktów. 

                                                
1 70 punktów każdorazowo przy danym wydaniu. 
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 Kolportaż będzie obejmować 26 wydań czasopisma: 
 2016 rok – 2 wydania (wrzesień, grudzień) 
 2017 rok – 4 wydania (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)  
 2018 rok – 4 wydania (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)  
 2019 rok – 4 wydania (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)  
 2020 rok – 4 wydania (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)  
 2021 rok – 4 wydania (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)  
 2022 rok – 4 wydania (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień);  

 Termin wykonania usługi – trzy dni robocze od odbioru nakładu od Zamawiającego; 
 Odbiór nakładu od Zamawiającego z jego siedziby winien nastąpić do 2 dni roboczych po 

mailowym zawiadomieniu przez Zamawiającego o przygotowanym do obioru nakładzie; 
 Gazetka powinna być dostarczona do odpowiednich punktów w nienaruszonych 

opakowaniach; 
 Kolportaż czasopism powinien być realizowany transportem własnym Wykonawcy. 

Wykonawca będzie zobowiązany należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu; 
 Wykonawca zobowiązany jest do terminowego, sukcesywnego dostarczania gazetki, będącej 

przedmiotem niniejszego zamówienia; 
 Każdorazowo z przekazania gazetek do odpowiednich obiektów powinien być sporządzony 

protokół odbioru gazetki przekazany Zamawiającemu. Wzór protokołu udostępni 
Zamawiający. 
 
 

Warunki udziału w postępowaniu: 
 
 Wykonawca winien prowadzić działalność gospodarczą powiązaną z przedmiotem 

zamówienia; 
 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim; 
 Dla udokumentowania czynności związanych z udzieleniem zamówienia dopuszczalna jest 

forma elektroniczna lub faks. Natomiast protokół z oceny ofert oraz umowa z wykonawcą 
wymagają formy pisemnej; 

 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia oraz informacje faksem lub 
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
 

Warunki wykluczenia: 
 
 Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Stowarzyszeniem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Stowarzyszenia lub osobami wykonującymi w imieniu Stowarzyszenia 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,  
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e) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

 Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań. 
 
 
Okres realizacji zamówienia: 
 
 III kwartał 2016 – IV kwartał 2022. 

 
Kryteria oceny oferty: 
 
 W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający 

zastosuje następujące kryterium: 

a) cena oferty – 100% 
 Cena (100%): liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona 

zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz 
przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 100 wg wzoru: 

C = (Cmin / Cb) x 100 
Gdzie: 

C – liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny 
Cmin – cena najtańszej oferty 

Cb – cena badanej oferty 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 100 pkt. Przez „cenę oferty” rozumie się cenę 
brutto za całość usługi. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą liczbę punktów. 

 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie 
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający przeprowadzi negocjacje  
z Wykonawcami. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w następujących 
przypadkach: 

o  jeśli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

o jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 

o bez podania przyczyny. 
 
Sposób przygotowania oferty: 
 
Oferta powinna zawierać: 
 
 Formularz oferty zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; 
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 2); 
 Ksero dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej. 
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Termin i miejsce składania ofert: 
 
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres 
LGD “KORONA SĄDECKA”, ul.  Papieska 2, 33-395 Chełmiec, w terminie do 18.07.2016 r. do 
godz. 14.00. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie  
z dopiskiem: Oferta na kolportaż gazetki „Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej” do co 
najmniej 70 punktów (sklepy, ośrodki kultury, biblioteki, szkoły, urzędy gmin i miasta) na 
terenie gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów oraz miasta Grybów, ponadto na kopercie 
winny zostać umieszczone dane adresowe oferenta. 
 W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana 

strona powinna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisana przez 
Wykonawcę lub osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczątką (w przypadku jej braku 
konieczny jest czytelny podpis). 

 Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Każda 
poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 
nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

 
Zamawiający informuje, że: 
 
 Przewiduje podpisanie z wykonawcą umowy na wykonanie zamówienia; 
 Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie 

powoduje żadnych zobowiązań wobec stron; 
 Zamawiający wyśle informację o wynikach postępowania do każdego wykonawcy, który 

złożył ofertę; 
 Dodatkowych informacji udziela Pani Paulina Sapalska – przedstawiciel Zamawiającego, 

tel. 184145655/ 660675601, stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl. 
 
 
 


