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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów promocyjnych zwanych dalej 

„produktami” wraz z ich ologowaniem na potrzeby promocji Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz wydarzenia Dni Otwarte Funduszy Europejskich 

(DOFE). Wykaz artykułów składających się na przedmiot zamówienia jest określony  

w  Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia.  

 
Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy 

Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, zgodnie  

z punktem 2.2 załącznika XII rozporządzenia 1303/2013. 

 
Kod CPV 

39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne 

79342200-5 – usługi w zakresie promocji 

 
II. Wymagania w zakresie stosowania nazw i nadruków 

1. Wykonawca zapewni przygotowanie produktów wraz z dostawą, zgodnie z zestawieniem 

określonym w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego Szczegółowego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).  

2. Na produktach powinny znaleźć się logotypy: POIiŚ, flaga RP, Unii Europejskiej oraz 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska (zasady umieszczania logotypów dostępne są na stronie: 

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-

projektow-w-programie/#Logotypy%20do%20pobrania) oraz logotyp DOFE. 

3. Wykonawca przedstawi wizualizację z logotypami o których mowa w pkt. 2, na wszystkich 

produktach do akceptacji Zamawiającego.   

4. Produkty mają być oryginalne, fabrycznie nowe, nie noszące znamion użytkowania, wolne 

od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku, wykonane zgodnie z opisem 

Zamawiającego.  

5. Produkty składające się na przedmiot zamówienia będą objęte 12 miesięczną gwarancją oraz 

rękojmią zgodnie z przepisami o gwarancji i rękojmi określonymi w Kodeksie cywilnym. 
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6. Przedmiot Zamówienia będzie realizowany w ramach jednej dostawy, w terminie do dnia 23 

września 2022 r. do siedziby Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Wawelska 52/54 

w Warszawie lub innej lokalizacji na terenie Warszawy, w godzinach 9:00-15:30.  

7. Wykonawca na własny koszt dostarczy wszystkie produkty w pojemnikach transportowych 

wielokrotnego użytku w opakowaniach zbiorczych.  

 

III.Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełni warunki dotyczące:  

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

Zamawiajacy uzna za warunek spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich czterech lat 

(w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia poprzedzającego złożenie oferty), wykonał co 

najmniej trzy zamówienia polegające na dostawie produktów wraz z ologowaniem, przy 

czym wartość każdego zamówienia nie może być niższa niż 30  000,00 zł brutto. 

Przedstawione usługi powinny być potwierdzone skanem protokołu odbioru zamówienia lub 

skanem referencji z ostatnich czterech lat.  

2. Wypełniony „Formularz Ofertowy” stanowiący Załącznik nr 2 do SOPZ, z podaniem 

jednostkowej kwoty netto i całkowitej kwoty brutto (liczbowo i słownie) wraz  

z obowiązującymi stawkami VAT; podpisany / opieczętowany przez Oferenta.  

 
IV. Kryterium oceny ofert 

1. Zamawiający oceni oferty na podstawie Kryterium ceny, które będzie obliczane  

zgodnie ze wzorem: Kc = (NC/ CO) x 100, gdzie  

Kc – wartość punktowa ocenianej oferty 

NC – najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie  

CO – cena ocenianej oferty 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów  

w Kryterium ceny.  

3. Oferta dodatkowa może obejmować jedynie nową cenę, nie może obejmować pozostałych 

elementów pierwotnej oferty. Zmiana ceny powinna polegać na ich obniżeniu w stosunku do 

tych zamieszczonych w pierwotnej ofercie. 
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V. Warunki wyboru Wykonawcy 

1. W przypadku złożenia niekompletnej oferty lub złożenia oferty po terminie, Zamawiajacy 

zastrzega sobie prawo jej odrzucenia, bez poinformowania Oferenta.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprostowania oczywistych omyłek pisarskich  

i rachunkowych w przypadku gdy pojawią się w ofercie.  

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 

(Dz. U. poz. 1360, ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,  

ze zm.) oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.  

 

VI. Dodatkowe informacje 

1. Umowa zostanie sporządzona na podstawie wzoru umowy obowiązującego w Ministerstwie 

Klimatu i Środowiska. 

2. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, zostanie podpisany protokół odbioru zamówienia, 

który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

3. Ze względu na szacunkową wartość zamówienia, postępowanie jest prowadzone 

z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.). 

4. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informac ję publiczną 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej   

(Dz. U. poz. 902). 

5. Oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: 

agnieszka.napiorkowska@klimat.gov.pl w terminie do końca dnia 12 sierpnia 2022 r.  
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