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DAT-2601-6/18
Jelenia Góra 24.01.2018r.

ZAPROSZENIE
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej
na Dostawę gadżetów wizerunkowych dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
w Jeleniej Górze.

I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Podkładka pod mysz na biurko – 300 szt.
Podkładka na biurko pod mysz optyczną, o wymiarze prostokątnym z zaokrąglonymi rogami co
najmniej 220 x 180 mm. Wykonana z kilku warstw gdzie górna warstwa stanowi
zabezpieczająca folia przezroczysta, umożliwiająca pracę z myszką optyczną, spód wykonany
z antypoślizgowej folii spienionej pcv lub gumy o grubości co najmniej 2 mm, pomiędzy
warstwami obrazek pełen kolor, technika druku dowolna. Całość podkładki zgrzana po
obwodzie tak aby podczas okresu gwarancyjnego poszczególne warstwy się nie oddzielały od
siebie. Możliwość czyszczenia wierzchniej warstwy będzie dodatkowym atutem. Podkładka
może być również wykonana metodą silikonową.
Znakowanie: nadruk o jakości fotograficznej, w pełnym kolorze, dowolną techniką. Projekt
nadruku dostarczy Zamawiający w formie pozytywu, w postaci pliku pdf, po wyborze oferty
zgodnie z przedstawioną specyfikacją produktu dostarczoną przez Wykonawcę.
Gwarancja na materiał i znakowanie na okres co najmniej 12 miesięcy wraz z instrukcją
użytkowania.
Pakowanie: dowolnie
wizualizacja:
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2. Myszka bezprzewodowa z logo – 150 sztuk
Bezprzewodowa optyczna mysz komputerowa, z dwoma przyciskami funkcyjnymi i kółkiem
przewijania, wraz z odbiornikiem USB 2.0. Obudowa Wykonana z połyskliwego plastiku,
w kolorze niebieskim (zbliżonym do Pantone DS 205-2C) od góry, kolor spodu myszy i kółka
dowolny. Sugerowane wymiary co najmniej 11,5 x 6 x 2 (cm). Produkt nie musi zawierać
dołączonych baterii.
Znakowanie: nadruk monochromatyczny (biały) zawierający logotyp i adres internetowy uczelni.
Projekt nadruku dostarczy Zamawiający w formie pozytywu, w postaci pliku pdf, po wyborze
oferty zgodnie z przedstawioną specyfikacją produktu dostarczoną przez Wykonawcę.
Gwarancja na materiał i znakowanie na okres co najmniej 12 miesięcy wraz z instrukcją
użytkowania.
Pakowanie: dowolnie
wizualizacja:

3.

Brelok metalowy obrotowy – 100 sztuk

Okrągły brelok, z obrotowymi elementami w środku (jak na wizualizacji). Wykonany
z chromowanego metalu. Logotyp umieszczamy metodą graweru laserowego lub nadrukowany
na metalu wewnątrz obrotowego elementu w środku. Wymiar co najmniej 7 x ø 3,3 cm.
Znakowanie: nadruk monochromatyczny (niebieski zbliżony do Pantone DS 205-2C), lub
grawerunek, zawierający logotyp Uczelni na awersie i adres internetowy Uczelni na rewersie.
Projekt nadruku dostarczy Zamawiający w formie pozytywu, w postaci pliku pdf, po wyborze
oferty zgodnie z przedstawioną specyfikacją produktu dostarczoną przez Wykonawcę.
Gwarancja na materiał i znakowanie na okres co najmniej 12 miesięcy wraz z instrukcją
użytkowania.
Pakowanie: dowolnie
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wizualizacja:

4. Brelok metalowy okrągły - 200 sztuk
Okrągły brelok (jak na wizualizacji). Wykonany z chromowanego metalu. Logotyp
umieszczamy metodą Doming Grawer laserowy, termotransferu lub nadrukowany na metalu
po obu stronach. Wymiar co najmniej 7,4 x ø 3,7 x 0,4 cm.
Znakowanie: nadruk monochromatyczny (niebieski zbliżony do Pantone DS 205-2C), lub
grawerunek, zawierający logotyp Uczelni na awersie i adres internetowy Uczelni na rewersie.
Projekt nadruku dostarczy Zamawiający w formie pozytywu, w postaci pliku pdf, po wyborze
oferty zgodnie z przedstawioną specyfikacją produktu dostarczoną przez zWykonawcę.
Gwarancja na materiał i znakowanie na okres co najmniej 12 miesięcy wraz z instrukcją
użytkowania.
Pakowanie: dowolnie
wizualizacja:

5. Wskaźnik laserowy z długopisem – 150 szt.
Wielofunkcyjny wskaźnik laserowy, który poza funkcją wskaźnika zawiera długopis piszący na
niebiesko, zapakowany eleganckie, metalowe etui. Wykonania z metalu. 3 baterie w zestawie.
Wymiar urządzenia co najmniej 15,2 x ø 0,9 cm. Kolor obudowy wskaźnika niebieski, lub czarny,
etui metaliczne – srebrne.
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Znakowanie: nadruk monochromatyczny (biały na wskaźniku, niebieski zbliżony do Pantone DS
205-2C na etui), zawierający logotyp Uczelni na etui i adres internetowy Uczelni na wskaźniku.
Projekt nadruku dostarczy Zamawiający w formie pozytywu, w postaci pliku pdf, po wyborze
oferty zgodnie z przedstawioną specyfikacją produktu dostarczoną przez Wykonawcę.
Gwarancja na materiał i znakowanie na okres co najmniej 12 miesięcy wraz z instrukcją
użytkowania.
Pakowanie: dowolnie
wizualizacja:

6. Parasolka – 150 szt.
Prosty drewniany parasol automatyczny z wykrzywioną w „J” rączką (jak w wizualizacji). Trzon
i rączka wykonana z drewna, stelaż metalowy o wysokiej jakości, bryt wykonany z poliestru 190T.
Wymiary co najmniej ø 105 x 88 cm. Kolor brytu niebieski, zbliżony do do Pantone DS 205-2C.
Znakowanie: nadruk monochromatyczny – biały, z zewnątrz, zawierający logotyp Uczelni
i adres internetowy. Projekt nadruku dostarczy Zamawiający w formie pozytywu, w postaci pliku
pdf, po wyborze oferty zgodnie z przedstawioną specyfikacją produktu dostarczoną przez
Wykonawcę.
Gwarancja na materiał i znakowanie na okres co najmniej 12 miesięcy wraz z instrukcją
użytkowania.
Pakowanie: dowolnie
wizualizacja:

Wszystkie produkty winny być atrakcyjne, estetyczne, starannie wykonane oraz ergonomiczne.
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Informacje dotyczące realizacji zamówienia:
- Ofertę należy złożyć na całość zamówienia zgodnie z załączonym formularzem oferty
- Koszty sporządzenia i dostarczenia oferty w całości ponosi Wykonawca
- Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia (przesłania) Zamawiającemu wraz z ofertą
proponowanych produktów (preferowane z przykładową realizacją) celem potwierdzenia ich
jakości i zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz celem oceny atrakcyjności.
- Jeżeli Wykonawca chciałby aby po zakończeniu postępowania odesłać jego próbki, winien
zaznaczyć tą opcję w ofercie, a próbki zostaną odesłane na jego koszt.
- Miejsce dostawy gadżetów: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18 budynek nr 1 Rektorat
- Termin realizacji zamówienia: trzy tygodnie od daty przesłania projektów nadruków przez
Zamawiającego, maksymalnie do 16 marca 2018r.
- Niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiający dostarczy w formie elektronicznej projekty
nadruków na podstawie dostarczonej specyfikacji technicznej znakowania produktu.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
- stosowania przy realizacji zamówienia projektów dostarczonych przez Zamawiającego,
współpracy z Zamawiającym oraz uwzględniania uwag wniesionych przez Zamawiającego
1. Warunki udziału
1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 1 dostawę, której przedmiotem było
wykonanie zadania o podobnym charakterze do niniejszego zamówienia (dostawa gadżetów
reklamowych) i wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł oraz załączy dokument potwierdzający,
że dostawa ta została wykonana należycie;
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty wykaz
wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia - załącznik nr 2 do zaproszenia.
2.

Do oferty należy załączyć również aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;

2.

Oferta

1. Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim.
Winna być złożona zgodnie z załączonym formularzem oferty.
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2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia tj.
koszty personalizacji gadżetów, przygotowanie matrycy, materiałów, transportu oraz
wszelkich innych kosztów realizacji zamówienia.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 09.02.2018r. do godziny 12:00 w siedzibie uczelni - Karkonoska
Państwowa Szkoła Wyższa ul. Lwówecka 18 58-503 Jelenia Góra - Rektorat pokój nr 114,
przesłać za pośrednictwem np. urzędu pocztowego na adres:
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra
Z dopiskiem: oferta – dostawa gadżetów wizerunkowych
lub za pośrednictwem maila: joanna.sztando@kpswjg.pl
Liczy się data wpływu. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Elementem oferty są specyfikacje techniczne znakowania produktu (rozdzielczość w dpi, wymiar,
obszar bezpieczny, format cyfrowy pliku) proponowanych produktów.
5. Kryterium wyboru oferty: 1) cena 55%
2) jakość produktu 45%
W kryterium 1
Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto
(koszt przedmiotu zamówienia) zaś pozostałe prace proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie
z poniższym wzorem:
C min
C = ---------------------- x 55
C bad
gdzie: C = liczba punktów w kryterium nr 1
C min = najniższa cena brutto
C bad = cena brutto badanej pracy konkursowej
Liczbę punktów stanowić będzie liczba zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. W kryterium
1) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 55 pkt.
W kryterium 2)
Do oceny produktów zostanie powołana komisja, która oceni każdy produkt ze względu na jego
atrakcyjność, walory estetyczne (od 0 do 15 pkt-ów) , staranność wykonania (od 0 do 15 pkt-ów),
oraz ergonomię (od 0 do 15 pkt-ów). Każdy produkt oceniony pod względem jakości otrzyma
punkty od min 0 do max 15. Suma punktów uzyskanych z oceny wszystkich produktów zostanie
podzielona przez 6 (ilość produktów). W kryterium 2) Wykonawca może uzyskać maksymalnie
45 pkt.
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najlepszej jakości w stosunku do ceny
(najwyższa ilość punktów otrzymanych z sumy obu kryteriów).
6. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem, który stanowi
załącznik nr 3 do zaproszenia.
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7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
8. Warunki płatności. Płatność za wykonane zadania nastąpi po zrealizowaniu poszczególnych
elementów zamówienia, do 30 dni po wystawieniu faktury.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
− przerwania procesu wyboru Wykonawcy w każdym czasie i na każdym etapie bez podania
przyczyny,
− niedokonania wyboru żadnego z Wykonawców, którzy złożą oferty, bez podania przyczyny
− zwiększenia ilości poszczególnych elementów zamówienia albo rezygnacji z elementu
zamówienia
W razie pytań należy kontaktować się z Panią Joanną Sztando tel. 075 64 53 318, e-mail:
joanna.sztando@kpswjg.pl
Z góry dziękujemy za odpowiedź.
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