
 

  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr dzp.262.92.2022 

1. Zamawiający:  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A,  02-305 

Warszawa przesyła zapytanie ofertowe, na zamówienie wyłączone z  obowiązku stosowania przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych, na kompleksową realizację (wykonanie, montaż i demontaż) 

standów półkowych  z miejscem na poster według koncepcji graficznej zamawiającego z 

oświetleniem.  

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

3. Termin wykonania zamówienia: 26 października 2022 r. (montaż), 27 października  2022 r. 

godz. 20-21 (demontaż). 

4. Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 

00-927 Warszawa. 

5. Warunki udziału: 

o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który zrealizował usługę polegającą na 

kompleksowym wykonaniu standów z zastosowaniem elementów wykonanych za pomocą 

technologii opisanych w OPZ: 

- stand wykonany z tektury , kartonu, 

- wydruk grafiki z możliwością wymienna na pcv kolor 4+4,  

- podstawa wzmocniona dodatkową samodzielną konstrukcją, 

- górne oświetlenie  całości bezprzewodowo lampą LED.  

Na potwierdzenie wykonania usługi należy wypełnić załącznik nr 4 – wykaz usług.  

6. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego należy 

przesłać pocztą elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl lub dostarczyć do siedziby FRSE.  

7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

8. Termin składania ofert upływa dnia 2 września 2022 r. do godziny 15.00. 

9. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:  

a. Cena wykonania  standów- 25%, zgodnie z poniższym wzorem:  

               Cena najniższa  

Ilość pkt. = ---------------------- x 25                

                      Cena badana             

 

b.                Cena usług - 10%, zgodnie z poniższym wzorem: 

                     Cena najniższa 

Ilość pkt. = ---------------------- x 10 

                      Cena badana 

 

 

 

 



 

 

 

c.    doświadczenie – 60 % 

Wykonawca otrzyma 10 pkt. za każdą wymienioną dodatkowo w załączniku nr 4 realizację o 

charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia (inne niż wskazane na potwierdzenie 

spełnienia warunku w pkt. 5 zapytania ofertowego). Należy dodać pProjekt graficzny 

zrealizowanych usług oraz koncepcję materiałową i montażową elementów opisanych w OPZ; 

Wykonawca maksymalnie może uzyskać 60 pkt. w przedmiotowym kryterium oceny. 

 

    b. Zastosowanie bezpiecznych farb – 5% – Zamawiający przyzna 5 pkt Wykonawcy, 

który zastosuje tzw. bezpieczne farby, zgodne z normą EN 71-3 przy zadrukach wszystkich 

elementów wystawy. Do oferty należy dołączyć stosowny certyfikat. 

 

10. Wykonawca dołączy do oferty: 

a. Projekt graficzny zrealizowanych usług oraz koncepcję materiałową i montażową elementów 

opisanych w OPZ; 

b. Wykaz usług – załącznik nr 4; 

c. Informację o zastosowaniu lub braku zastosowania bezpiecznych farb; 

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.  

12. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Paulina Domańska, pdomanska@frse.org.pl, 

tel. 505 433 469. w godz. 08.00-16.00. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny.  

14. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz  uzupełnienia 

żądanych dokumentów.  

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek  

pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.  

16. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.  

17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe  nie 

stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

(Dz. U. z 2020 r., poz.1740). 

  

      Warszawa, 31.08.2022 r.                                                                  …………………………..  
                    miejscowość, data                          podpis pracownika realizującego zamówienie  
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