Człowiek najlepsza inwestycja

Pyrzyce, dnia 26 lutego 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr OPS-POKL.5024.09.2013.JG

Dotyczy opracowania i wydania kwartalnika „Ekonomia Społeczna w regionie” w ramach
projektu

”Ośrodek

Wsparcia

Ekonomii

Społecznej

w

regionie

stargardzkim”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie
ekonomii społecznej.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce,
tel.: (91) 5611150, faks: (91) 5611163, ops_pyrzyce@wp.pl.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Kod CPV: 22212000-9, 79822500-7, 79823000-9.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
a. zaprojektowaniu i opracowaniu graficznym publikacji kwartalnika pt. “Ekonomia
Społeczna w regionie” (layout pisma: układ graficzny strony, projekty: winiet, rubryk
stałych i ruchomych oraz okładki), na podstawie określonej przez Zamawiającego linii
wizualnej,
b. łamaniu stron i składzie komputerowym publikacji kwartalnika pt. “Ekonomia
społeczna w regionie”, w latach 2013-2015,
c. redakcji dostarczonych przez Zamawiającego tekstów do kwartalnika z doborem
fotografii,
d. korekcie językowej tekstów,
e. udostępnienie zdjęć własnych do publikacji,
f. przygotowaniu do druku,
g. dostarczaniu do siedziby Zamawiającego egzemplarza w formie elektronicznej (format
PDF) do korekty ostatecznej i celem zatwierdzenia do druku,
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h. druku i dostarczeniu pełnego nakładu publikacji (wraz z fakturą) do siedziby
Zamawiającego,
i. przygotowaniu i dostarczeniu Zamawiającemu każdego numeru publikacji w wersji
elektronicznej w programie umożliwiającym dalszą edycję oraz umieszczenie na
stronie internetowej w wersji umożliwiającej przeglądanie na portalu issuu.com lub
podobnym, a także w formacie PDF na osobnej płycie CD w jednym egzemplarzu.

3. Wymagania techniczne dla kwartalnika:
Publikacja-kwartalnika winna spełniać następujące parametry:
a. format jednej strony 210mm x 210mm,
b.

objętość 24 strony, w tym okładka,
2

c. papier objętościowy, kremowy 90 g/m ,
d. druk monokolor (1+1),
e. jakość druku: wysoka czytelność tekstów i fotografii,
f. okładka – karton kolorowy druk (4+4)
g. zszywana na dwie zszywki
h.

koperta szara, nadruk monokolor (1+0) – kwadrat o rozmiarach ok. 250 mm x 250

mm,
i.

nakład wydania: 500 egz. (kwartalnik + koperta),

j.

wydania w ciągu roku 2013, 4 wydania w ciągu roku 2014, 2 wydania w ciągu roku

2015.
k. pudełko kartonowe – prostopadłościan o wymiarze wewnętrznym 220mm x 220 mm x

60mm zamykane (nakład 50 sztuk) z nadrukiem (1 kolor, czarny).

4. Wymogi dodatkowe:
Wydany kwartalnik ma być zgodny z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dostępnymi na stronie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Szczecinie.
Wydany kwartalnik ma być zgodny z założeniami identyfikacji wizualnej projektu „Ośrodek
Wspierania

Ekonomii

społecznej

w

regionie

stargardzkim”

dostarczonymi

przez

Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu,
jakim jest przedmiot zamówienia, na Zamawiającego.
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III. TERMIN REALIZACJI
1. Podstawowe terminy realizacji zamówienia:
a) Zaprojektowanie i opracowanie graficzne publikacji kwartalnika pt. “Ekonomia Społeczna
w regionie” (layout pisma: układ graficzny strony, projekty: winiet, rubryk stałych i
ruchomych oraz okładki), na podstawie określonej przez Zamawiającego linii wizualnej do
dnia 15 marca 2013r.,
b) 10 wydań w okresie I/2013 do VI/2015 tj. 4 wydania w ciągu roku 2013, 4 wydania w
ciągu roku 2014, 2 wydania w ciągu roku 2015.
c) Druk kwartalnika i dostarczenie do siedziby Zamawiającego winno się odbywać w
terminach do: 15 kwietnia (numer 1), 25 czerwca (numer 2), 25 września (numer 3) i 15
grudnia (numer 4) w każdym roku realizacji zamówienia.
2. Harmonogram realizacji zamówienia:
a) Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia Wykonawcy materiałów do publikacji
28 dni przed terminem publikacji przedmiotu zamówienia.
b) Wykonawca zobowiązany jest wykonać poniższe usługi 21 dni przed publikacją
przedmiotu zamówienia:
- łamanie stron i skład komputerowy publikacji kwartalnika pt. “Ekonomia społeczna w
regionie”, w latach 2013-2015,
- redakcja dostarczonych przez Zamawiającego tekstów do kwartalnika z doborem fotografii,
- korekta językowa tekstów,
- udostępnienie zdjęć własnych do celów publikacji.
c) Dostarczanie do siedziby Zamawiającego egzemplarza w formie elektronicznej (format
PDF) do korekty ostatecznej i celem zatwierdzenia do druku 21 przed datą dostarczenia
kwartalnika do Zamawiającego
d) Zamawiający ma 7 dni na zgłoszenie uwag, korekt i zatwierdzenie kwartalnika
e) Przygotowanie do druku, druk i dostarczenie pełnego nakładu publikacji (wraz z fakturą)
do siedziby Zamawiającego do dnia określonego w pkt III, 1, c,
f) Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu każdego numeru publikacji w wersji
elektronicznej w programie umożliwiającym dalszą edycję oraz umieszczenie na stronie
internetowej w wersji umożliwiającej przeglądanie na portalu issuu.com lub podobnym, a
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także w formacie PDF na osobnej płycie CD w jednym egzemplarzu do dnia określonego w
pkt III, 1, c.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu:
1

Posiadać doświadczenie w zakresie opracowania i wydania, co najmniej 3 publikacji
(w tym czasopism, raportów, broszur, książek), spośród których co najmniej 2
wydrukowane zostały w nakładzie co najmniej 300 egzemplarzy. Doświadczenie ma
obejmować okres ostatnich 12 miesięcy przed ogłoszeniem niniejszego zapytania.

2

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c

Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

d Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa),
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
3

W sytuacji występowania powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z
postępowania.

4

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg
formuły: „spełnia – nie spełnia:. Wykonawca, Który nie spełni ww. warunków
zostanie odrzucony z postępowania.
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V. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW ORAZ INNE MATERIAŁY
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga
przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1

Wykaz wykonanych podobnych zamówień (przykładowo czasopisma, raporty,
broszury, książki), – co najmniej 3 zrealizowanych zamówień w zakresie
obejmującym opracowanie i wydanie publikacji, w ciągu ostatnich 12 miesięcy
działalności Wykonawcy – w tym, co najmniej 2 z tych publikacji Wykonawca
wydrukował w nakładzie co najmniej 300 egzemplarzy – sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik do Zapytania ofertowego.

2

Portfolio wykonanych projektów (wymagamy przedstawienia co najmniej 3
wykonanych czasopism lub innych publikacji – oryginał, format PDF lub kserokopia
w kolorze).

3

Oświadczenie złożone w formularzu oferty.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1

Wymagania podstawowe:
a Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b Oferta

oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka
osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
c

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał
lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez
osoby do tego upoważnione.
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d Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać

wypełnione przez wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
e Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.

2

Forma oferty:
a Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do

Zamawiającego.
b Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie

oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem
kopii.
c

Zamawiający

może

żądać

przedstawienia

oryginału

lub

notarialnie

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
d Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3

Elementy oferty:
a Wypełniony Formularz oferty,
b Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (aktualny odpis z

właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem

terminu składania ofert)

- nie

dotyczy osób

fizycznych

nieprowadzących działalności gospodarczej.
c

Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej).

d Dokumenty wymienione w punkcie 5 niniejszego Zapytania ofertowego.
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VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin przesyłania ofert: do dnia 05 marca 2013 r. do godziny 15.00.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Plac
Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce.
3. Osoba do kontaktu: Joanna Gryka, tel.: 91 5 611 166.

VIII. OCENA OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez

Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich

znaczenie:

Kryterium

Znaczenie procentowe

Maksymalna liczba punktów,

kryterium

jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium

Cena (C)

60%

60 punktów

Doświadczenie (D)

20%

20 punktów

Umiejętności (U)

20%

20 punktów

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C).

W przypadku tego kryterium, oferta najtańsza otrzyma 60 pkt, oferty droższe otrzymają
proporcjonalnie mniej punktów (według wzoru: 60 punktów x najniższa cena brutto spośród
ofert nieodrzuconych/cena brutto badanej oferty).
4. Zasady oceny kryterium „Doświadczenie” (D).

W przypadku tego kryterium oceniane będzie doświadczenie Wykonawcy w zakresie
opracowywania i wydawania publikacji wykazane liczbą wykonanych zamówień na
publikacje (przykładowo czasopisma, broszury, raporty, książki):
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- co najmniej 3 zrealizowanych zamówień, każde obejmujące opracowanie i wydanie
publikacji, w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności Wykonawcy – w tym, co najmniej 2 z
tych publikacji Wykonawca wydrukował w nakładzie co najmniej 300 egzemplarzy.
Oferta, która przedstawi największą liczbę zrealizowanych zamówień otrzyma 20 punktów,
oferta, która przedstawi mniejszą liczbę zamówień otrzyma proporcjonalnie mniej punktów
(według wzoru: 20 punktów x liczba zamówień badanej oferty/najwyższa liczba wykazanych
zamówień spośród ofert nieodrzuconych).
5. Zasady oceny kryterium „Umiejętności” (U).

W przypadku tego kryterium oceniane będzie umiejętności Wykonawcy w zakresie prac
artystycznych wykazanych w portfolio.
Zamawiający przyzna od 20 do 1 pkt za umiejętności artystyczne danego Wykonawcy,
zgodnie z subiektywną oceną.
Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc
po przecinku.

6. Ostateczna ocena punktowa oferty.

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu
punktów przyznanych w poszczególnych pod kryteriach otrzyma największą liczbę punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
IX. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów danych i
informacji.
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Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wynikach postępowania
zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.ops.pyrzyce.info.pl.

X. ODRZUCENIE WYKONAWCY
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
1

W przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu,

2

W przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,

3

W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych,

4

W przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

XI. POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia konkursu lub nieprzyjęcia
żadnej oferty bez podawania przyczyn oraz możliwość zmiany docelowego zakresu umowy w
zależności od przebiegu negocjacji z przyszłym Wykonawcą.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu ofertowym. O terminie
zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub drogą e-mailową.
XI. ZAŁĄCZNIKI
1

Wzór Formularza Oferty,

2

Wzór wykazu wydrukowanych publikacji,

3

Oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego (dla Wykonawcy
będącym osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej lub będącego
osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą zamówienie
osobiście),

4

Oświadczenie Wykonawcy o zaangażowaniu w projekty finansowane w ramach
POKL, jak również w ramach innych programów NSRO (dla Wykonawców będących
osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej lub będącego osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą zamówienie osobiście).
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - wzór Formularza Oferty

OFERTA
ZŁOŻONA W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA
opracowanie i wydanie kwartalnika „Ekonomia Społeczna w regionie” w ramach projektu
”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel.: (91)
5611150, fax: (91) 5611163, ops_pyrzyce@wp.pl

2. WYKONAWCA
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
NIP
Regon

3. Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam(y), że:
a) Zapoznałem się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia,
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b) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią

Zapytania Ofertowego,
c) Wynagrodzenie za:

Opracowanie i wydanie jednego nakładu kwartalnika (w tym koperta) „Ekonomia
Społeczna w regionie”, o którym mowa w pkt 2.2 i 3 Zapytania Ofertowego
wynosi brutto: ……………….……………………………………..…………….zł
(słownie: ……………...…………………………..………………………………..)
Opracowanie i druk pudełka kartonowego, o którym mowa w pkt 2.3.k Zapytania
Ofertowego wynosi brutto: ………………………………………………………zł
(słownie: …………………………………...………………..……………………..)
Skalkulowane według poniższego cennika:
OPRACOWANIE (projekt, opracowanie graficzne, skład komputerowy, redakcja, korekta,
zbieranie materiałów)
Lp.

Nazwa

Liczba wydań

A

B

Cena za jedno
wydanie (brutto)

Razem (brutto)

C

1

Kwartalnik

10

2

Koperta

10

3

Pudełko kartonowe

D=B*C

1

WYDANIE (druk i oprawa)
Ilość stron

Lp.

Nazwa

Liczba

publikacji

egzemplarz

(w tym 4

y

strony
okładki)

A

B

C

Cena za
pojedynczy
egzemplarz
(brutto)

D

Cena za
stronę
(brutto)

E=D/C

Razem
(brutto)

F=B*D
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1

Kwartalnik

500

24

2

Koperta

500

-

-

3

Pudełko kartonowe

300

-

-

d) W przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuje(my) się do zawarcia
pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego,
e) Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się w sposób wystarczający i
konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu
ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania
zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną
dodatkowych roszczeń finansowych.
f) Oświadczam, iż nie jestem/jestem1 powiązany osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegającą w szczególności na:
 Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki

osobowej,
 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,

prokurenta, pełnomocnika,
 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć,
synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) W przypadku składania oferty przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą, dokument stwierdzający status prawny,
1

Niepotrzebna skreślić
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b) Wykaz złożonych i wydrukowanych publikacji,
c) Portfolio,
d) W przypadku osoby fizycznej, nieprowadzenia działalności gospodarczej lub
będącej osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą
zamówienie osobiście oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania
ofertowego,
e) W przypadku osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej lub
będącej osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą
zamówienie osobiste Oświadczenie Wykonawcy o zaangażowaniu w projekty
finansowane w ramach POKL, jak również w ramach innych programów NSRO.
f) Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane).

Miejsce …………………, dnia ………………….

……………………
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór wykazu wydrukowanych publikacji

WYKAZ
Zrealizowanych przez Wykonawcę zamówień w okresie ostatnich 12 miesięcy w zakresie
realizacji zarówno opracowania i wydania, co najmniej 3 publikacji (w tym czasopism,
raportów, broszur, książek), spośród których co najmniej 2 wydrukowane zostały w
nakładzie co najmniej 300 egzemplarzy.

Rodzaj (np.
czasopismo,
Lp.

Rodzaj wykonanej

broszura,

usługi

książka) i
tytuł

Termin
realizacji
(data)

Liczba

Nazwa, adres

egzemplarzy

zleceniodawcy

publikacji
1

Opracowanie

i

wydrukowanie
publikacji
2

Opracowanie

i

wydrukowanie
publikacji
3

Opracowanie

i

wydrukowanie
publikacji
…

…

Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego podanych powyżej danych.
Do oferty dołączyłem również dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych usług
podpisane przez zleceniodawców danych usług.

Miejsce …………………, dnia ………………….

……………………
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do
celów rekrutacji w postępowaniu prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pyrzycach na opracowanie i wydanie kwartalnika „Ekonomia Społeczna w regionie” w
ramach projektu ”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie
ekonomii społecznej.

Miejsce …………………, dnia ………………….

……………………
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór oświadczenia Wykonawcy o zaangażowaniu w
projekty finansowane w ramach POKL, jak również w ramach innych programów NSRO

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że nie jestem/jestem2 zaangażowany w realizację projektów
finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), jak również w
ramach innych programów operacyjnych wdrażanych w ramach Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia (NSRO).
UWAGA: Jeżeli osoba, która będzie realizowała zlecenie nie jest zaangażowana w inne
projekty finansowane ze środków POKL lub NSRO prosimy o usunięcie/wykreślenie
poniższych trzech akapitów.
Udział w innych projektach finansowanych w ramach POKL oraz NSRO nie wyklucza jednak
możliwości

prawidłowej

i

efektywnej

realizacji

przeze

mnie

wszystkich

zadań

przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
Niniejszym zobowiązuje się również do prowadzenia ewidencji godzin i zadań (np. karty
czasu pracy) dla innych projektów z równoważnych okresów rozliczeniowych i udostępnienia
ich z chwilą zawarcia umowy.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w powyższym zakresie zobowiązuje się do
naprawienia (na zasadach ogólnych) szkody poniesionej przez Zamawiającego.

Miejsce …………………, dnia ………………….

……………………
(czytelny podpis)

2

Niepotrzebne skreślić
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