Wrocław, dnia 4 grudnia 2018 r.

ZA P R O SZ E NIE
do złożenia oferty cenowej
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, zaprasza
do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: projekt i wykonanie banerów
informacyjnych, plakatów, tablic informacyjnych oraz ulotek związanych z realizacją projektu
pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych
na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji.
1. Treść zapytania ofertowego:
1) Przedmiotem zamówienia jest:
a) zaprojektowanie i wykonanie 3 sztuk banerów informacyjnych typu roll up
parametry: wymiary grafiki 85 cm x 200 cm, grafika jednostronna, nadruk
pełnobarwny na materiale block out o gramaturze 440 g. Konstrukcja z aluminium,
dla ustabilizowania wzmocniona metalowym profilem, kaseta z systemem
rolującym, z 2 pełnymi nóżkami do regulacji ustawienia kasety na podłodze,
końcówki nóżek zalane plastikiem, górna szyna zatrzaskowa, aluminiowy maszt
składany. Na wyposażeniu torba transportowa;
b) zaprojektowanie i wykonanie 8 sztuk tablic informacyjnych o wymiarach 30 cm x
50 cm, tablice plastikowe z możliwością przytwierdzenia do ściany oraz 1 tablicy
informacyjnej plastikowej o wymiarze A4, z możliwością postawienia na biurku;
c) zaprojektowanie i wykonanie 100 sztuk plakatów parametry: format A2 - 594 mm
x 420 mm, nadruk jednostronny, kolor full CMYK, papier powlekany, kredowy,
gramatura 250 g/m2;
d) zaprojektowanie i wykonanie 3500 sztuk ulotek parametry: format A4 składana na
2, papier biały kredowy, gramatura 200g, druk dwustronny, druk kolor (4+4)
CMYK, bez uszlachetnień;
oraz dostarczenie ww. materiałów do Zamawiającego.
2) Czas trwania realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
projektów materiałów, o których mowa w ust. 2 w ciągu 5 dni kalendarzowych od
dnia przekazania przez Zamawiającego ich treści (mogą być przekazywane
pojedynczo). W przypadku uwag do projektu, Wykonawca ma 3 dni robocze na ich
uwzględnienie. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego uzgodnionego projektu
materiału, o którym mowa w pkt 1), Wykonawca jest zobowiązany do ich
wykonania, wydruku i dostarczenia do Zamawiającego w ciągu następnych 7 dni
kalendarzowych.
3) W ramach przedstawionej oferty Wykonawca uwzględni i przedstawi wszystkie
koszty realizacji zamówienia.
4) Zamawiający przekaże Wykonawcy treść informacji oraz wymagane logotypy do
zamieszczenia na poszczególnych elementach przedmiotu zamówienia.
2. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
zaproszenia. W ofercie należy podać cenę brutto przedmiotu zamówienia oraz jej
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składowe w odniesieniu do pkt 1 podpunkt 1) lit. a-d, która musi zawierać w sobie
podatek od towarów i usług VAT oraz wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Termin i sposób składania ofert:
Ofertę proszę przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: j.bujak@duw.pl
w terminie do 7 grudnia 2018 r. do godz. 11:00.
Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Ocena i wybór oferty: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny brutto
przedmiotu zamówienia.
5. Wynagrodzenie: Należność za wykonaną usługę będzie wpłacona po jej wykonaniu
i dostarczeniu materiałów do Zamawiającego.
6. Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław,
NIP 896-10-03-245, REG O N 000514377.
Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Terminem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. Informacje dodatkowe:
1.)
Zamawiający odrzuci ofertę:
>
złożoną p o terminie,
>
złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
>
niezgodną z treścią zapytania ofertowego,
>
zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub
rachunkowymi,
>
jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył
na realizację zamówienia,
2.)
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
3.)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania
wyboru oferty. Zawiadomienie o otrzymaniu i wyborze oferty, nie stanowi przyjęcia
oferty.
Załącznik:
- form ularz oferty
Pouczenie wynikające z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).
Informujemy, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W ojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje
zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego
we Wrocławiu przy pl. Powstańców W arszawy 1;
- Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we W rocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców W arszawy 1,
pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia;
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- podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwana w dalszej części „ustawą Pzp”;
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie
określonym w ustawie Pzp, dane publikowane będą na stronie internetowej www.bip.duw.pl;
- Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
- okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
- posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia przetwarzania
i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przepisami
prawa;
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
- podanie danych jest wymogiem ustawowym;
- w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;
- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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