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Radom, 21.11.2012 

Zaproszenie do przedstawienia oferty 

Na wykonanie projektu typograficznego, wykonanie składu i druku 

materiałów edukacyjnych 

 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia  

w regionach, Działanie 9.4: Wysoko  wykwalifikowane kadry systemu oświaty 

Publikacji nadano numer ISBN 978-83-62859-56-6 

 

1. Zamawiający: 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 
20-029 Lublin, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3  
REGON:  430308156  NIP: 946-17-71-036 
Biuro projektu „Nowoczesne Kadry – Nowoczesna Szkoła” 

Ul. Żeromskiego 94/115  
26-600 Radom 
Telefon: 48 370 35 03 
Fax: 48 370 35 04 
e-mail: radom@irp-fundacja.pl 
 

Podstawa prawna: 

1. Zamawiający jest wyłączony, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1078, z późn. zm.)  
z obowiązku wyłaniania wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

2. Niniejsze postępowanie podlega regułom postepowania określonym jako Zasada 
Konkurencyjności zgodnie z punktem 3.1.3.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach PO KL”.  

 
 
2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

22100000-1 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
- Opracowanie projektu typograficznego, skład i produkcja publikacji wg. podanego opisu: 
 
- Materiały edukacyjne dla nauczycieli szkół gimnazjalnych w formie segregatora o twardej oprawie  
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z zawartością drukowaną oraz wklejoną lub włożoną płytą DVD. 
 

• Nakład: 6000 sztuk (słownie: sześć tysięcy sztuk) 
• Format: B5 
• Okładka typu segregator, twarda, kolor  4+4, folia matowa, lakier UV 
• Środek: kreda min. 150g, kolor 4+4 
• Szacowana ilość stron: 120. 
• Oprawa: mechanizm typu segregator (niekoniecznie dźwignia), możliwość wyjęcia 

poszczególnych kartek publikacji. 
 
- Dodatkowo każdy komplet (każda sztuka publikacji) zawiera płytę DVD z nadrukiem  
w przezroczystej okładce (folia z taśmą do wklejenia). 

Wytyczne odnośnie projektu typograficznego: 

 
Publikacja kierowana jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych. Zakres tematyczny publikacji 

dotyczy projektów edukacyjnych realizowanych przez polskie gimnazja, przykłady najciekawszych 
projektów, dobre praktyki. Ponadto dotyczy kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Zawiera 
podstawy prawne, założenia metodyczne, sposoby realizacji w gimnazjum z uwzględnieniem pracy  
z grupą młodzieży w różnym wieku (kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie nauk 
humanistycznych, kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu języków obcych, kształtowanie 
kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, 
kształtowanie kompetencji informatycznych). Opisuje wykorzystanie nowoczesnych technik  
w nauczaniu na poziomie gimnazjalnym. Wykorzystanie komputera w pracy z uczniami, możliwości 
programu PowerPoint. Tablica interaktywna jako nowoczesne narzędzie pracy w szkole. 
 

Projekt typograficzny powinien zakładać różne formy typowe dla podręcznika metodycznego 
oraz autorskie rysunki /ilustracje. 
W wycenie proszę uwzględnić obróbkę zdjęć i wykresów przygotowanych przez autorów podręcznika 
(około 20 zdjęć i 15 wykresów). 
 

Publikacja powinna posiadać unikalny projekt typograficzny, który jest atrakcyjny i czyni 
zawartość podręcznika bardziej dostępną i przyswajalną  dla czytelnika. 

 
Zamawiający odpowiada za dostarczenie do Wykonawcy wszystkich materiałów stanowiących 

zawartość w/w publikacji. Za treść i zawartość publikacji odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 
 

4. Uprawnieni Wykonawcy: 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie następujących kryteriów: 

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, zgodnych z obowiązującym 
systemem prawnym. 
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2. Posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego i osobowego 
umożliwiającego wykonanie określonych w zapytaniu ofertowym czynności. 

3. Złożenie poprawnej pod względem formalnym oferty na realizacje wyżej wspomnianego 
zamówienia, wg wzorów określonych w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

5. Powiązania osobowe i kapitałowe 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo  
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego  
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające  
w szczególności na:  

a) Uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) Posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;  

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Brak powyższych powiązań potwierdzone musi zostać złożeniem wymaganego oświadczenia, 

stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 

 

6. Przygotowanie oferty: 

1. Oferta powinna być przygotowana na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia  
do składania ofert. 

2. Oferta powinna być złożona w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Do oferty należy dołączyć zaakceptowany  (zaparafowany) załącznik nr 3 – wzór umowy. 

5. Do oferty należy dołączyć wstępny projekt okładki, pomysł na uatrakcyjnienie zawartości 
merytorycznej poprzez zastosowanie wstawek graficznych w treści publikacji, a także projekt 
przyjętej formy oprawy (mechanizm typu segregator (niekoniecznie dźwignia), możliwość 
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wyjęcia poszczególnych kartek publikacji). Wybór formy przedstawienia wstępnego projektu 
leży po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem jego oceny w trakcie wyboru ofert przez 
Zamawiającego. 

6. Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy: odpis z właściwego rejestru  
lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z bazy CEIDG) 
uzyskane w ciągu ostatnich trzech miesięcy.  

7. Pełnomocnictwo, jeśli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio  
z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA NA DRUK PUBLIKACJI 
EDUKACYJNEJ w ramach projektu „Nowoczesne Kadry – Nowoczesna szkoła”, z dopiskiem 
„Nie otwierać przed 06.12.2012, godz. 16.00”. 

7. Kryteria wyboru oferty: 

- Kryterium 1: Cena (brutto) – 50% 

• Wykonawca, który poda najniższą cenę otrzyma 50 pkt., natomiast pozostałe oferty 
proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 50 

 
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 50 punktów. 
 
 

- Kryterium 2: Atrakcyjność przedstawionego wstępnego projektu graficznego – 50 % 

 

Ocena dokonywana przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych projektów (Wstępny projekt 
okładki, pomysł na uatrakcyjnienie zawartości merytorycznej poprzez zastosowanie wstawek 
graficznych w treści publikacji).  

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 50 punktów 

Łączna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi – 100 pkt.  

 

8. Informacje dodatkowe: 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu 
Ofertowym, o czym powiadomi na swojej stronie internetowej, prowadzonej na potrzeby 
projektu „Nowoczesne Kadry – Nowoczesna szkoła” – www.irp-fundacja.pl/nk 
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• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia  
w ramach negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, jeśli zwycięska oferta zawierała będzie 
kwotę wyższą, niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag, zastrzeżeń i zmian do złożonego przez 
zwycięskiego Wykonawcę projektu graficznego. 

• Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę, jeśli Zamawiający otrzyma pisemną 
prośbę o wycofanie lub zmianę oferty przed upływem terminu zakończenia postępowania 
naboru ofert. 

• Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści oferty  
lub dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej oferty bądź o sprostowanie oczywistych 
błędów rachunkowych. 

• W przypadku odmowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, podpisania 
umowy w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego – Zamawiający może udzielić 
zamówienia oferentowi, którego oferta sklasyfikowana została na kolejnym miejscu 
rankingowym. 

• Publikacja powinna być opatrzona odpowiednimi oznaczeniami (logotypy PO KL i UE EFS) 
wraz z informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczące oznaczania 

projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, publikowanymi na stronie 
internetowej www.efs.gov.pl.  

• Maksymalny czas na realizację Zamówienia – 27.12.2012. Za termin wykonania rozumie się 
przygotowanie do dystrybucji paczek (przygotowanych do odbioru przez wyspecjalizowaną 
firmę kurierską, której wybór i wynagrodzenie leży po  stronie Zamawiającego) zawierających: 

o 5 egzemplarzy publikacji  

o Listu Intencyjnego przygotowanego i dostarczonego przez Zamawiającego w ciągu  
5 dni roboczych od dnia podpisania umowy na realizację Zamówienia. 

Wspomniane powyżej przesyłki powinny być przygotowane w sposób zapewniający  
ich integralność i bezpieczeństwo w czasie transportu.  

9. Termin złożenia oferty: 06.12.2012, godzina 16.00. Decyduje data wpływu do Biura Projektu 
„Nowoczesne Kadry – Nowoczesna Szkoła”. Oferty złożone po tym terminie nie będą 
rozpatrywane.  
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10. Termin związania ofertą: 

• Termin związania ofertą upływa dnia 31 grudnia 2012 roku. 

• Termin podpisania umowy na realizację zamówienia upływa dnia 14 grudnia 2012 roku 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. 

• Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie 
elektronicznej na adres e-mail zawarty w złożonej ofercie, niezwłocznie po dokonanym 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

11. Oferty należy składać na adres: 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 
Biuro w Radomiu 
Biuro projektu „Nowoczesne Kadry – Nowoczesna Szkoła” 
Ul. Żeromskiego 94/115 
26-600 Radom 
 

12. Kontakt: 

Maria Grzybała 
Tel. 48 370 35 03 
e-mail: radom@eds-fundacja.pl 
 

13. Załączniki: 

Załącznik nr 1  Wzór oferty 
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy  o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
Załącznik nr 3 Wzór Umowy na realizację niniejszego Zamówienia 
 


