Projekt jest wspolfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
ze Srodk6w budzetu pa6stwa. pzekraczamy granice

APiRGP.06L.2.20t8

Prudnik, dnia 30.04.201-9 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE, TTUMACZENTE I WYDRUK FOLDERU PROMUJACEGO PRUDN|CKI
SZTAK MIEJSKT

- wydatek nieobjqty przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamdwief publicznych

1. Zamawiajqcy:

Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy prudnik
ul. Rynek 'J.,48-2OO Prudnik

tel. (77) 437 66 55, fax (77) 4J873 03
NIP 75s-191-13-62
Zaprasza do sktadania ofert cenowych na opracowanie, tlumaczenie iwydruk folderu promujqcego prudnickiszlak

miejski

wydatek nieobjqty przepisami ustawy PZP - pn. ,,prudnicki szlak miejski"

C2.11"2.45/O.O/O.O/16-009/0001703

nr
realizowanego ze Srodk6w Funduszu Mikroprojekt6w w ramach programu
Polska wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju

V-A Republika Czeska Regionalnego oraz ze Srodk6w bud2etu pafistwa.
INTERREG

2. Przedmiot zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest:

- opracowanie tekstu o prudnickim szlaku miejskim przez przewodnika terenowego po wojew6dztwie opolskim
(opis szlaku orcz poszczeg6lnych punkt6w na trasie wraz z ciekawostkami, atrakcjami dla dzieci, wa2nymi
informacjami dla turyst6w itp. - zgodnie z przebiegiem szlaku przekazanym przez zamawiajqcego. opis mirr. 18

obiekt6w skladajqcy siq z ok. 1000 znak6w kaidy),
- tlumaczenie na jqzyk czeski, angielski, niemiecki tre6ci folderu,
- opracowanie graficzne folderu dotyczqcego przebiegu prudnickiego szlaku miejskiego,
- sktad komputerowy folderu,
- korekta jqzykowa,
- udzielenie Iicencji praw autorskich,
- przygotowanie do druku oraz druk publikacji wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiajqcego.
3. Opis przedmiotu zam6wienia:
- nakfad: 6000 szt.,
- iloSi stron: 55 + okladka,
- format L0 cm x2L cm,
- kartki wewnqtrz 160 g kreda matowa druk 4-r4,
- okladka 44 - do DL (czyli druga okfadka bqdzie miata rozktad6wkq

przekazany zostanie przez Zamawiajqcego
formatu), druk 4 + 4 - kreda matowa L8O g/2,
- oprawa zeszytowa,

w

- mapa prudnickiego szlaku miejskiego, kt6ry
formacie edytowalnynr. Zleceniobiorca dopasuje pnojeklt do

- zdjqcia przeka2e Zamawiajqcy,

Zamawiajqcy dodatkowo powinien:
- odpowiednio oznakowad album poprzez nadanie numeru ISBN,

umie6cii logo Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Wsp6lpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2OL4-2O2O wraz z numerem i nazwq projektu oraz informacjq o wsp6lfinansowaniu
projektu z EFRR, zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji zamieszczonymi na stronie internetowej
www.europradziad.pl.
- - przechowywai dokumentacjq zwiqzanq z realizacjq umowy do 31 grudnia 2026 r. w spos6b zapewniajqcy
dostqpno36, poufnoSd i bezpieczeistwo.
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Zapytanie ofertowe slu2y rozeznaniu rynku i nie zobowiqzuje Gminy Prudnik
Prudnik do zto2enia zam6wienia.

-

Agencji promocji i Rozwoju Gminy

4. Termin realizacji zam6wienia:
31.08.2019 r.
5. Warunkiwymagane od wykonawc6w

-

-

akceptacja treSci zapytania bez zastrze2e(r,
posiadanie niezbqdnej wiedzy i do6wiadczenia w zakresie przedmiotu zam6wienia (np.
referencje, kt6rych kopie

nale2y dofqczyi do oferty),

-

sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniajqca wykonanie zam6wienia potwierdzona o6wiadczeniem.

6. Spos6b obliczenia ceny i przygotowania ofefi:
Cena oferty winna zawierai wszystkie koszty zwiqzane z realizacjqzam6wienia. Obliczenie ceny nale2y dokonai
na
formularzu dodajqc warto6ci netto poszczeg6lnych element6w uslug, nastqpnie doliczyi podatek vA1f. W
formularzu ofertowym nale2y podai cenq lqcznq z podatkiem VAT (brutto) z dokladnoSciq do dw6ch miejsc po
przecinku.

ofertq nale2y sporzqdzii w formie pisemnej, w jqzyku polskim, na formularzu stanowiqcym zalqcznik nr j- oraz 2
do zapytania ofertowego. Oferta powinna byi podpisana przez osobq upowa2nionq do reprezentorvania
Wykonawcy. Wysfana poprzez email bqdZ umieszczona w zamkniqtej kopercie, na kt6rej nale2y umie$cii napis:
,,Oferta na opracowanie, tluntaczenie i wydruk folderu promujqcego prudnicki szlak miejski" realizowanej w
ramach projektu pn. ,,Prudnicki szlak miejski,'

.

Ponadto oferta powinna zawierad:
3 przykladowe publikacje turystyczne wielojqzyczne;
przykfadowy tekst publikacji przygotowany przez przewodnika terenowego po wojew6dztwie opolskim
wraz z dokumentem potwierdzajqcym uprawnienia,

-

w

razie wqtpliwoSci Zamawiajqcy moie za2EdaC od oferenta dodatkowych dokument6w lub wyjasniefi

potwierdzaiqcych informacje zawarte w ofercie, z minimalnie 2-dniowym terminem dostarczenia.
7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Zamawiajqcy wybierze ofertq najkorzystniejszil na podstawie nastqpujqcych kryteri6w oceny ofert:
Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA (Wg)
- jakoS6

-30%
-cena-40%
- merytoryczne opracowanie - 30 %
Zamawiajqcy dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiqgniEtej liczhy punkt6w przyznanych przez ka2dego
dokonujqcego oceny czlonka komisji w oparciu o nastqpujqce kryteria i ustalonq punktacjq :
KRYTERIUM

l- (jako56)

Punkty za kryterium ,,iakoil(" zostanq przyznane przez ka2dego czfonka komisji dokonujqcego oceny, w skali
punktowej od 0 do 12. Lqczna liczba punkt6w przyznana przez dokonujqcych oceny cztonk6w komisji w tym
kryterium zostanie zsumowana, a nastqpnie zostanie uwzglqdniona waga tego kryterium (30).
Punkty za kryterium ,,jakoit" zostanE obliczone wg nastqpujqcego wzoru:
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Liczbq punkt6w oferty badanej

x 30 (waga kryterium) = ilo56 punkt6w

Najwyiej punktowana oferta

W ocenie jakoSci pod uwagq bqdq brane nastqpujqce elementy:
a) Jako56 projekt6w graficznychr

b) Jako5i wydruku publikacji
KRYTERIUM

ll-

-

-

do 6 pkt;.

do 6 pkt.;

(cena)

Punkty za kryterium ,,cena" zostana przyznane przez ka2dego cztonka komisji dokonujqcego
oceny, w skali
punktowej od 0 do 12. Lqczna liczba punkt6w przyznana przez dokonujqcych
oceny czfonk6w komisji w tym
kryterium zostanie zsumowana, a nastepnie zostanie uwzglqdniona waga tego kryterium (a0).
Punkty za kryterium ,,cena" zostanE obliczone wg nastqpuiqcego wzoru:
Cena brutto ofefi najtafszej
x 40 (waga kryterium) = ilo56 punkt6w
Cena brutto oferty badanej
Koricowy wynik powy2szego dziafania zostanie zaokrqglony do 2 miejsc po przecinku.
KRYTERIUM ll | - (merytoryczne opracowanie)
Punkty za kryterium ,,merytoryczne opracowanie" zostanq przyznane przez ka2dego czlonka komisji dokonujqcego
oceny, w skali punktowej od 0 do !2. Lqczna liczba punkt6w przyzna na p"zez dokonujqcych oceny czlonk6w
komisji w tym kryterium zostanie zsumowana, a nastqpnie zostanie uwzglqdniona waga tego kryterium (30).
Punkty za kryterium,,merytoryczne opracowanie" zostanq obliczone wg nastqpujAcego wzoru:

liczbq punkt6w

ofefi

badanej
x 30 (waga kryterium) = ilo56 punkt6w

Najwyiej punktowana oferta

W ocenie merytoryczne opracowanie pod uwage bqdzie brana jako56 merytoryczna tekst6w

-

do 12 pkt.;

8. Miejsce itermin zloienia oferty:
Ofertq nale2y zlo2y1' w siedzibie zamawiajqcego osobiScie lub za poSrednictwem uslug pocztowych na adnes:

Agencja Promocji iRozwoju Gminy prudnik
ul. Rynek 1

48-200 Prudnik,
parter- pok. 1.
nie p62niej ni2 o godzinie 15:00 w dniu 10.05.2019

r.
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Zal4cznik

nr I
OFERTA

Nazwa zadania: ,,opracowanie, tlumaczenie i wydruk folderu promujqcego prudnicki szlak
miejski,, w ramach
projektu pn.,,Prudnickiszlak miejski" nr CL.fi..2.45/O.o/O.Oh6_009/OOo17O3 zi.eSrodk6w Europejskiego
Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodk6w bud2etu pa6stwa.

Do: Gmina Prudnik

-

Agencja Promocji i Rozwoju Gmlny Prudnik, ul. Rynek

t,

4g-2OO

prudnik

Ofertq sklada:
Nazwa wykonawcy

(adres)

te.

e-mail:

fa ks

_@

1. My ni2ej podpisani oferujemy zrealizowai zam6wienie publiczne: ,,opracowanie, tfumaczenie i wydruk folderu
promujqcego prudnicki szlak miejski" zgodnie z warunkami zapytania ofertowego opublikowanego
na stronie
Gminy Prudnik

-

Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik za nastqpuj qcqlqcznqcenq ofertowq:

.'......,.....'.'.,.
W

z1

tvm:

- wartoSi netto ....................... zf

- podatek VAT.... % .......................... zl
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WYSZCZEG6TNIENIE USTUG

tLosc

2

3

L

t
I

Opracowanie, tfumaczenie i wydrukowanie folderu promuj4cegc
prudnicki szlak miejski

Termin realizacjizam6wienia: od podpisania umowy do dnia: 31.0g.2019 r.
OSwiadczamy,2e:

a) Nie posiadam zaleglo5ci z tytufu oplat wymaganych

podatk6w, oplat ora skfadek na ubezpieczenia

spoleczne lub zdrowotne;

b)

Posiadam wiedzq i doSwiadczenie, dysponujq odpowiednim potencjafem technicznym iosobamizdolnymi
do wykonania niniejszego zam6wienia:

c)

Do oferty zalqczam nastqpujqce dokumenty:

Formulorz ofertowy nie iest wiq2qcy

i

nie ma zqstosowonia wg przepis6w ustowy prowo zam6wieri

publicznych.

MiejscowoSi idata

Pieczqi Wykonawcy, podpis
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ZalEcznik nr 2

(pieczqi Wykonawcy

)

O$wiadczenie o braku powlqzari kapitalowych i osobowych

Ja ni2ej podpisany/a, oSwiadczam i2 nie jestem powiqzany/a osobowo lub kapitalowo z zamawiajqcym
lub
z osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzad w imieniu zamawiajqcego lub z osobami wykonujqcymi
w imieniu Zamawiajqcego czynno6ci zwiqzanych z przySotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru

Wykonawcy.

Prawdziwoii powyiszych danych potwierdzam/y wlasnorqcznym podpisem, i iwiodom/i odpowiedzialnoici
karnej
z art. 297 $ I Kodeksu korneqo.

MiejscowoSi, data

podpis os6b

/-V/i pieczqi uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy

