
                                                    

Załącznik nr 6

Lublin, 10.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DROGOWSKAZY/2020

I. Zamawiający:
Fundacja „Ś�wiat według Ludwika Braille’a”, ul. Powstania Śtyczniowego 
95d/2, 20-706 Lublin.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Adaptacja, druk powiększony i oprawa publikacji pn. "Drogowskazy 
zdrowia - poradnik dla oso1 b niewidomych i słabowidzących" w ilos1ci 850 
egzemplarzy oraz adaptacja, druk w systemie Braille'a i oprawa publikacji 
pn. "Drogowskazy zdrowia - poradnik dla oso1 b niewidomych i 
słabowidzących" w ilos1ci 350 egzemplarzy, w ramach konkursu 
Pan1 stwowego Funduszu Rehabilitacji Oso1 b Niepełnosprawnych nr 1/2019 
pn. "Kierunek AKTYWNOŚ�Ć� ".

Na kalkulację ceny jednostkowej składa się: adaptacja, druk, oprawa oraz 
transport całego nakładu do siedziby fundacji.

III. Miejsce realizacji zamówienia:
Fundacja „Ś�wiat według Ludwika Braille’a”, ul. Powstania Śtyczniowego 
95d/2, 20-706 Lublin.

IV. Termin realizacji zamówienia:
Od momentu przekazania przez fundację pliko1 w z elektroniczną wersją 
publikacji i alfabetu, Wykonawca dostarczy Przedmiot zamo1 wienia w 
terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych.

V. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi udokumentowac1 swoje dos1wiadczenie, mozA liwos1ci 
techniczne i osobowe, kto1 re wykorzysta do wykonania przedmiotu 
zamo1 wienia.



VI. Kryteria oceny oferty:
1. Ćena 100%

VII. Waluta w jakiej prowadzone będą rozliczenia:
PLN

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty, forma, zawartość:
1) Wykonawca zobowiązany jest zapoznac1 się dokładnie z informacjami 
zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotowac1 ofertę zgodnie z 
wymaganiami.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty 
niezalezAnie od wyniku postępowania.
3) Oferta opracowana w języku polskim w formie pisemnej. Podpisy 
złozAone przez uprawnione osoby winny byc1 czytelne lub opatrzone 
pieczątką imienną.
4) Na ofertę składają się nizAej wymienione dokumenty i załączniki:
a) formularz ofertowy wg. wzoru - zał. nr 1,
b) os1wiadczenia wg. wzoru - załączniki nr 2, 3, 4, 5, 7,
c) kserokopia zas1wiadczen1 : NIP, REGON, Wpis do ewidencji działalnos1ci 
gospodarczej lub zas1wiadczenie o działalnos1ci gospodarczej,
d) dokumenty potwierdzające dos1wiadczenie i mozA liwos1ci techniczne i 
osobowe.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia os1wiadczen1 .
6) Wykonawca mozAe złozAyc1 tylko jedną ofertę.
7) Nie dopuszcza się składania ofert częs1ciowych.
8) Oferty zawierające braki formalne nie będą brane pod uwagę.

IX. Termin oraz sposób składania formularzy ofertowych:
Termin składania ofert - do dnia 18.09.2020r., najpo1 z1niej do godz. 9:00.
Śposo1 b składania ofert:
- za pos1rednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: 
biuro@swiatbrajla.org.pl),
- listownie (liczy się data wpływu) z dopiskiem na kopercie Zapytanie 
ofertowe nr 1/DROGOWŚKAZY/2020, na adres Fundacja „Ś�wiat według 
Ludwika Braille’a”, ul. Powstania Śtyczniowego 95D/2, 20-706 Lublin,
- osobis1cie, biuro fundacji „Ś�wiat według Ludwika Braille’a”, ul. Powstania 
Śtyczniowego 95D/2, 20-706 Lublin.



X. Uwagi końcowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądz1  uniewazAnienia 
zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia 
okolicznos1ci nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego 
Zapytania ofertowego.
2) Oferent mozAe wprowadzic1 zmiany w złozAonej ofercie lub ją wycofac1, pod 
warunkiem, zAe uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zaro1 wno 
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi 
oferentami, kto1 rzy nie zostali wykluczeni z postępowania.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryterio1 w oceny ofert 
w trakcie trwania negocjacji.
5) Oferty złozAone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
6) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i 
koszt, nie przysługują im zAadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez 
Zamawiającego od postępowania ofertowego.
7) PowyzAsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach zasady 
konkurencyjnos1ci i nie stanowi przedmiotu zamo1 wienia publicznego w 
ramach przepiso1 w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamo1 wien1  
Publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164).


