ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OLSZTYNA

Znak sprawy: SF.271.27.2017

Olsztyn, 24 listopada 2017 r.
OGŁOSZENIE

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest publikacja dwóch ogłoszeń prasowych w gazecie bezpłatnej
dotyczących naboru wniosków w konkursie dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i
zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z
wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn oraz publikacja
ogłoszeń w wydaniu internetowym tej gazety.
III. Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny
ofert:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria
oceny ofert zawarte są w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr DPT/BDGII/POPT/111/15 z dnia 9 listopada 2015 r. Wartość dofinansowania wynosi 90%.
IV. Termin realizacji zamówienia: od podpisania zlecenia do 19 grudnia 2017 r.
V. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania
wariantowe albo alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Podpis winien być sporządzony w
sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
3. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego ogłoszenia powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w
treści zgodnej z warunkami uczestnictwa w postępowaniu.
VI. Miejsce i termin składania ofert:
1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi
oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 211
w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 11:00 lub przesłać pocztą (liczy się data
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wpływu do siedziby zamawiającego) na adres: Wydział Strategii i Funduszy
Europejskich, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10 – 101 Olsztyn, pok. 211.
2. Koperta (opakowanie) powinna być opisana: Wydział Strategii i Funduszy Europejskich,
Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, z dopiskiem: „OFERTA na
publikację ogłoszeń prasowych w gazecie bezpłatnej dotyczących naboru wniosków
w ramach alokacji ZIT”.

Załączniki:
1. Warunki uczestnictwa w postępowaniu,
2. Formularz oferty.
3. Oświadczenie wykonawcy.
4. Formularz zlecenia.
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