
 

 

 

Kraśnik 13.02.2017 

Zapytanie ofertowe nr 01/AKPOL/2017 

na publikację w prasie branżowej lub lokalnej tekstu dotyczącego sortowania śmieci i 

recyklingu, promującego działania proekologiczne 

          

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

AKPOL Adam Kuś                    

ul. Młyńska 19 

23-200 Kraśnik  

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców, w związku z realizacją projektu 

pt. „Innovative technology for plastic waste recycling – Green industry – Poland”  w 

ramach programu Green Industry Innovation for Poland. 

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia  29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164). 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem 

terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie 

przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

5. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 EURO. 

6. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: 

http://akpolrecykling.pl/index.php/o-akpol/green-industry-innovation/ 

 

III.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest publikacja w prasie branżowej lub lokalnej tekstu 

dotyczącego sortowania śmieci i recyklingu, promującego działania proekologiczne 

podejmowane przez firmę AKPOL Adam Kuś w ramach realizowanego projektu oraz 

promującego program Green Industry Innovation for Poland.  

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

1. Rozmiar artykułu: strona A4 

2. Rodzaj prasy: gazeta branżowa lub gazeta o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie), 

jednorazowe ogłoszenie do 31.03.2017r. 

3. Druk w kolorze.  

4. Tekst do publikacji zawierający treść oraz logotypy Norway Grants, Innovation Norway oraz 

firmy Akpol Adam Kuś, Zamawiający dostarczy po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wersji ogłoszenia 

przygotowanej do druku, przed jego publikacją w prasie, w celu wniesienia ewentualnych 

poprawek. 

http://akpolrecykling.pl/index.php/o-akpol/green-industry-innovation/


 

 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bezpłatny egzemplarz tytułu prasowego z dnia, w 

którym ukazała się publikacja będąca przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 31.03.2017  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.  

 

V.INFORMACJA O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM  

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 

konkurencyjności.  

2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są 

przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną 

ofertę.  

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są 

powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub 

kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań 

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty 

zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym 

wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub 

załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w 

zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem 

wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a 

Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert, 

w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków 

przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia 

zgodnie z formularzem ofertowym.  



 

 

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane 

z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 

i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu 

zamówienia.  

3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, 

rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację 

przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 

Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

4. Ceną oferty jest cena brutto. 

 

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY WRAZ Z PODNIEM ZNACZENIA TYH KRYTERIÓW ORZ SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto - 100 % 

2. Sposób oceny ofert:  

 

Kryterium „cena” – poszczególnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty za cenę 

brutto przedmiotu zamówienia w skali 1:100, obliczone wg wzoru: 

 
 

najniższa oferowana cena brutto 
C= --------------------------------------------------------x 100 

cena oferty badanej brutto 
 
 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium 

wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.  

4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający 

może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i 

którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.  

5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 

złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez 

Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

6. W sytuacji gdy najkorzystniejsza oferta ma wyższą wartość niż budżet projektu na 

realizację zadania będącego przedmiotem oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.  

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, 

wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. 

Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy (dot. również ofert przesłanych w formie mailowej). 



 

 

2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

należy dołączyć:   

a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ WYZNACZONA OSOBA DO KONTAKTU 

1. Oferta, zgodna z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym, powinna 

być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: 

info@akpolrecykling.pl  lub dostarczona do siedziby biura znajdującej się pod adresem: 

AKPOL Adam Kuś, ul. Młyńska 19, 23-200 Kraśnik.  

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.02.2017  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami: Edyta Surtel 663495642 

 

X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

 

 

…………………………..………………      …………………………..…………  

Pieczęć Wykonawcy        Miejscowość, data

  

  

Imię i nazwisko/Nazwa 

Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………………………................................... 

Tel/Fax/e-mail:……………………………………………………………………………………………………….. 

NIP ……………………….…………………….. Regon:………………………………………………………………….. 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia …………………………..……… składamy następującą 

ofertę:  

Opis 

 

Wartość netto 
Stawka 

VAT 

 

Wartość brutto 

 

Publikacja w prasie branżowej lub lokalnej 

tekstu dotyczącego sortowania śmieci i 

recyklingu, promującego działania 

proekologiczne podejmowane przez firmę 

AKPOL Adam Kuś w ramach realizowanego 

projektu oraz promującego program Green 

Industry Innovation for Poland.  
  

 

Razem: 
  

 

 

Oferent oświadcza, że: 

1. Uzyskał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

niniejszej oferty. 

2. Jest związany niniejszą ofertą przez okres …………………………..dni kalendarzowych licząc 

od dnia jej złożenia. 

3. Akceptuje termin realizacji zamówienia wskazany w zapytaniu ofertowym i zobowiązuje 

się do jego dotrzymania. 

4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuje się do 

podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

 

…………………..………………………………. 

          (podpis i pieczęć Wykonawcy) 



 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym  

 
 
……………………………….       ……………………………….. 
     Pieczęć Wykonawcy       Miejscowość i data 

 
Oświadczenie 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego  z dnia …………………………………………………………… 
 
ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 
działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy) 

 

oświadczam, że: 

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują 

żadne  powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

 
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 
 

………………………………. 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
 

 

 


