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Zapraszamy da zloaeniaoferty rrarcalizacjg zam6wienia na: Druk, przygotowanie do

spedycji oraz dostawg 24 numer6w miesigcznika Nasz Wybdr,

zapytarne nr 1 /FAMI l20l 5 z drua 20.11.20t 5r.
w ramach projektu pt. ,,Nasz Wybir - Zasoby informacyjne dla imigrant6w z Ukrainy w
Polsce IV", finansowanego ze 6rodk6w Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu,
Migracj i i Integracj i oraz budzefii paristwa.

[. DANE ZAMAWIAJACEGO

Nazwa organizacji: Fundacja,,l'{asz Wyb6r"
Adres: ul. Zamenhofa 1,00-153 Warszawa
E-mail: biuro@naszwybor.org.pl, tel. +22 258 40

lll. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANTU (opcjonalnie /ich niespelnienie oznacza

odrzucenie ofertv, naleiv unika6 warunk6w ograniczaiacych konkuren

Zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie Zadnychwymagan , kt6rych spetnienie
Wykonawcazobowiqzany jest vtykazac w spos6b szczegfllrry.

iV.OPiS PRZEDMiOTU

Przedmiotem zam6wieniajest: Druk, przygotowanie do spedycji oraz dostawa 24 numer6w
miesigcznika Nasz Wybdr

1. Termin wykonania zam6wieni: do 31 puhdziemika1}l7 r,

2. Druk miesigcznika:

W ci4gu 3 dni roboczych od dnia otrzymania drog4 elektronicznqgazety gotowej do druku
Format A 4
naklad 3000 egz.

objEto6i 16 stron - kolorowe
technika druku - offset arkuszowy
kreda mat 115 g.

druk w jgzyku ukrairiskim
zszyte zszywkarri na Srodku
waga 1 egzemplarza gazety nie moze przehoczyt 40 g. (+L 3 g)

Czasopismo ma nadany numer ISSN

3. Przvsotowanie nakladu dp spedycii i dostawa do siedzibv Zamawiaiaceso:

Paczki zapakowan e w g. r ozdzielnika do starczone go pruez Zarnavnq 4ce go (ok. 5 0 p aczek z

r6ia4liczbq egzemplarzy) nalezy dostarczy6 w ci4gu 24 godzin od wydrukowania
miesigcznika.

ZAPYTAN:E OFERTOⅥ ′E/OGttOSZEN:E O ZAMOWiENIU



V.KRYTER:A OCENY OFERW

O wyborze oferty bEdzie decydowalanalruZszacena brutto zacalofif ustrugi zgodna z opisem
przedmiotu zam6wieni a z pl*.. IY .

Vi.TERMIN ISPOSOB SKLADANIA OFERT

1. Ofertg naleLry zloZyd wg wzoru formularza ofertowego (zal.. nr 1);
2. Ofertamusi byi sporzqdzonaw jEzyku polskim;
3. Oferta musi byd czytelnq"
4. Ofertg nale|y ztoZyt, w terminie do dnia 27.11.2015 r. do godz. 24:00.

- w formie skanu pocztqelektroniczn4 na adres biuro@naszttvybor.org.pl
5. Zamavnal4cy odrzuci ofertg:

l) zlozonq po terminie*;
2) zloionq przez wykonawcA niespelniajqcego warunkdw udzialu w postgpowaniu*;
3) niezgodnq z treiciq zapytania ofertowego*;
4) zatvierajqcq blgdy nie bgdqce oczywistymi omylkami pisarskimi lub rachunkowymi*;
5) iezeli cena oferty przelvacza lat,otg, hdrq zamawiajqcy przeznaczyl na realizacjg
zamdwienia*;

6. Wykonawcy ponosz4 wszelkie koszty wlasne zwiqzane z przygotowaniem i zloheruem
oferty, ruezalehrue od wyniku postgpowania.

vll. INFoRMACJE DOWCZACE WYBORU OFERTY/OP|S SPOSOBU WYBORU OFERTY

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spoSr6d ofert niepodlegaj4cych odrzuceniu, na
podstawie kryteri6w wskazanych w punkcie V.

vlll. DoDATKowE TNFoRMACJE/OSOBA UPRAWNTONA DO KONTAKTU

Dodatkowych informa cji udziela Iwona Trochimczyk-Sawczuk,
tel. +22258 4018 lub 531270043
e-mail : biuro@naszwybor.org.pl

IX. DODATKOWE INFORMACJE

l. Zamawial4cy dopuszczamohliwoS6 zwigkszenia wartoSci zam6wienia do wysoko6ci 50%
wartoSci zam6wienia okreSlonej w umowie z wykonawc1, zvnqzanej ze zwigkszeniem
zakresu zam6wienia (np. zwigkszenie liczby jednostek)*.
2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaZnienia prowadzonego zapytania, a tak2e
zastrzega sobie mo2liwoSd niedokonania wyboru w przypadku, gdy:

1 ) nie zostanie zlohona hadna oferta;
2) zostanie zlohona tylko jedna wazna oferta niepodlegaj 1ca odrzuceniu, w przypadku
jeSli wyslano zapytarrie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawc6w i nie opublikowano
ogloszenia o zam6wieniu;
3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadq niemozliwg do usunigcia
uniemoZliwi ajqc1 udzielenie zam6wienia i zawarcie umowy.

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobovmryania Fundacji ,,Nasz Wyb6r" (wpisad
podmiot zamawrqqcy) do zawarcia umowy.
4. Termin zvmryania ofert4: 30 dni od zakofrczenia terminu skladania ofert.



ZalqcznikizapTtaniaofertowego/ogloszeniaozam6wieniu:
1. Formularz oferty
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(podpis osoby prowadz4cej procedurg,


