Wsparcie integracji cudzoziemców
na Mazowszu

Warszawa, 19.06.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/FAMI/2020
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA „PROJEKT, OPRACOWANIE
GRAFICZNE I SKŁAD PUBLIKACJI WYSPECYFIKOWANYCH W PKT. II. NINIEJSZEGO ZAPYTANIA”
Usługa zostanie zrealizowana w ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na
Mazowszu”, współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i
Integracji oraz z budżetu państwa.

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin, NIP: 118-18-79-509
Email: k.czerwinska@forummigracyjne.org, tel. 697-222-323
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do publikacji online ulotki informacyjnej „Zapisy
Tarczy Antykryzysowej 3.0 dla cudzoziemców – przedsiębiorców”, zgodnie z wytycznymi
przekazanymi przez Zamawiającego.
Opis:

Projekt:

Szacowany termin
przekazania
Wykonawcy

Ulotka informacyjna w 6 wersjach językowych:
- rosyjskiej
- arabskiej
- ukraińskiej
- wietnamskiej
- angielskiej
- polskiej
Ulotka w wersji elektronicznej w formacie A5, 6 stron: okładka + 4 strony
tekstu + strona ze stopką
Wykonawca opracuje projekt graficzny zgodnie z przekazaną przez
Zamawiającego „Koncepcją graficzną serii 21 ulotek”
6 lipca 2020 r.
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materiałów
tekstowych:
Uwagi:

Ulotka nie posiada numeru ISBN

2. Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do publikacji online ulotki informacyjnej „Zapisy
Tarczy Antykryzysowej 3.0 dla cudzoziemców – osób fizycznych”, zgodnie z wytycznymi
przekazanymi przez Zamawiającego.
Opis:

ulotka informacyjna w 6 wersjach językowych:
- rosyjskiej
- arabskiej
- ukraińskiej
- wietnamskiej
- angielskiej
- polskiej
Ulotka w wersji elektronicznej w formacie A5, 6 stron: okładka + 4 strony
tekstu + strona ze stopką
Wykonawca opracuje projekt graficzny zgodnie z przekazaną przez
Zamawiającego „Koncepcją graficzną serii 21 ulotek”

Projekt:

Szacowany termin
przekazania
Wykonawcy
materiałów
tekstowych:

6 lipca 2020 r.

Uwagi:

Ulotka nie posiada numeru ISBN

III. Harmonogram wykonania usługi: 15 lipca 2020 r. (przy założeniu, że pliki tekstowe zostaną
przekazane Wykonawcy 6 lipca 2020 r.)
IV. Kryterium oceny ofert:
Lp.

Kryterium

Waga (punkty)
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1.

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

100

V. Płatność za zrealizowane zamówienie nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT
przelewem bankowym w terminie do 21 dni.
VI. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na realizację zamówienia.
VII. Termin i sposób składania ofert:
1.
2.
3.
4.

Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1 );
Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
Oferta musi być czytelna;
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28. 06. 2020 r. do godz. 23:59 w formie skanu pocztą
elektroniczną na adres a.maciejko@forummigracyjne.org.
5. Zamawiający odrzuci ofertę:
a) złożoną po terminie*;
b) niezgodną z treścią zapytania ofertowego*;
c) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi*;
d) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia*;
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty:
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie
kryteriów wskazanych w punkcie IV.
IX. Osoba uprawniona do kontaktu:
Dodatkowych informacji
tel. 697-222-323

udziela

Karolina

Czerwińska,

k.czerwinska@forummigracyjne.org,

X. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 50% wartości
zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia (np.
zwiększenie liczby jednostek).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega
sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
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1) nie zostanie złożona żadna oferta;
2) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w przypadku jeśli wysłano
zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie opublikowano ogłoszenia o zamówieniu;
3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie
zamówienia i zawarcie umowy.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Polskie Forum Migracyjne do
zawarcia umowy.
4. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
5. Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty proszeni są o kontakt z aroliną Czerwińską
(k.czerwinska@forummigracyjne.org) w celu przekazania koncepcji opracowania graficznego
przedmiotowych ulotek.
6. Zamawiający dostarczy pliki tekstowe (tekst oryginalny i tłumaczenia).
7. Wykonawca zakupi licencję do zdjęcia na okładce wykorzystywanego w obu wersjach ulotki.
Przykładowe realizacje:
•
•
•

https://forummigracyjne.org/npub/free-legal-aid
https://forummigracyjne.org/npub/gdy-chcesz-zatrudnic-pelnomocnika-ru
https://forummigracyjne.org/npub/jezyk-polski-a-legalizacja-pobytu-wiet

.............................................
(data)

..................................................
(podpis osoby prowadzącej procedurę, działającej w
imieniu Zamawiającego)
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