Projekt jest wspolfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodk6w budzetu pafstwa. Przekraczamy granice

APiRGP.061 .2.2017

Prudnik, dnia 21.08.2017

r.

zApyTANtE oFERToWE NA oPRACoWAN|E KSA2K|
- wydatek nieobjgty plzepisami ustawy zdnia2g stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh publicznych
1, Zamawiaj4cy:

Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy prudnik
ul. Rynek 1,48-200 Prudnik
tel. 77 437 66 55
NtP 755-191-13-62

Zaprasza

do skladania ofert cenowych na opracowanie ksiEzki - wydatek nieobjqty pzepisami ustawy pZp

,,Niecodziennik! Prudnik mniej znany,,.", realizowana

-

pn.

w ramach projektu nr C2.11.2.4510.010.0/16_009/0000891 ze Srodk6w
Funduszu Mikroprojekt6w w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska wsp6lfinansowany ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego onzze Srodkow budzetu pahstwa.

2, Pzedmiot zam6wienia:

Pzedmiotem zam6wienia jest opracowanie publikacji ksiqzkowej lqczqcej

w sobie cechy albumu i pzewodnika

pn.

Niecodziennik! Prudnik mniei znany , .. majqcej na celu popularyzacjg w spos6b pzystqpny historii Prudn ika przez pryzmat malo
znanych lokalnych na1'- faktow, sensacji i anegdot, wyr6zniajqc w ten sposob wydazenia, osoby oraz obiekty, Calo6c powinna

zosta6 opatzona archiwalnymi rycinami, planami, mapami, azwlaszcza fotografiami, ktore
graficznej

-

- poddana odpowiedniej obrobce

bgdq nawiqzywaly do poszczegolnych naj.

3. Opis pzedmiotu zam6wienia:

a)

opracowanie i napisanie publikacji ksiq2kowej w odniesieniu do transgranicznego dziedzictwa kulturowego
i pzyrodniczego pogranicza polsko-czeskiego,

b) kwerenda archiwalna, biblioteczna i muzealna oraz pozyskanie archiwalno-muzealnych ilustracji orazzdjge,
c)

udzielenie licencji praw autorskich,

d)

otwafta konferencja promocyjna w Prudniku oraz Krnovie
usluga pzewodnika.

wnzz

2 wycieczkamitematycznymi z autorem publikacji-

0bjqto56 tekstu:
Pelny tekst (z materialami ilustracyjnymi) powinien miec ok. 150 stron. Zamawiajqcy zastzega sobie prawo dokonywanra
niezbqdnych poprawek redakcyjnych i skrotow.
Zapytanie ofertowe sluzy rozeznaniu rynku i nie zobowiqzuje Gminy Prudnik

-

Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik do

zlo2enia zamowienia.
4, Termin realizacji zam6wienia:
Od podpisania umowy do dnia: 31,12.2017 r,
5, Warunkiwymagane od wykonawc6w:

- posiadanie niezbgdnej wiedzy i do6wiadczenia w zakresie pzedmiotu

zamowienia (np. referencje kt6rych kopie nalezy

dolEczy6 do oferty),
6, Spos6b obliczenia ceny i paygotowania oferty:
Cena oferty winna zawieraC wszystkie koszty zwiqza ne z realizacjq zam6wienia.

ft,[

Projekt jest wspolfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodk6w budzetu paristw a, przekraczamy granice

Obliczenie qeny nale2y dokonac na formulazu dodajqc wartosci netto poizczeg6lnych elementow uslug, nastqpnie doliczy6
podatek VAT. W formulazu ofeftowym nalezy poda6 cene lqcznqzpodatkiem VAf (nrutto) z dokladnoSci{Oo
Owiicn miejsc po
pzecinku.

Ojertq

naleZy_

spozqdzi6 w

formi
byi
na

nr 1 do zapytania

ofertowego, Oferta powinna
zamknigtej kopercie, na ktorej

yi

umieszczona w

imach projektu

,,Niecodziennik! Prudnik mniej znany..." .
Ponadto oferta powinna zawiera6 3 strony pzykladowej publikacji z lokalnymi

-

pn,

na1'.

W razie

w4tpliwo6ci Zamawiajqcy moie za2qda6, od oferenta dodatkowych dokument6w
potwierdzajqcych informacje zawafte w ofercie, z minimalnie 2.dniowym terminem dostarczenia

lub

wyja6nieh

7, Kryteria wyboru oferty najkoaystniejszej:
Zamawiajqcy wybieze oferlg najkozystniejsz4 na podstawie nastgpujqcych kryteriow oceny ofeft:
Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA (Wg)
- cena - 70%
- jakoSc merytoryczna - 30%

Zamawiajqcy dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiqgniqtej liczby punktow pzyznanych pzez kazdego dokonujqcego
oceny czlonka komisji w oparciu o nastgpujqce kryteria i ustalonq punktacjg :

l-

(cena)
KRYTERIUM
Punkty za kryterium ,,cena" zostanqobliczone wg nastgpujqcego wzoru:
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Cena brutto oferty badanej
Kohcowy wynik powyzszego dzialania zostanie zaokrqglony do 2 miejsc po pzecinku.

KRYTERIUM ll- fiako56 merytoryczna)
Punkty za kryterium ,,jakoSc merytoryczna" zostanq pzyznane pzez kahdego czlonka komisji dokonujqcego oceny, w skali
punktowej od 0 do 12. Lqczna liczba punkt6w pzyznana pzez dokonujqcych oceny czlonkow komisji w tym kryterium zostanie
zsumowana, a nastqpnie zostanie uwzglqdniona waga tego kryterium (30).
Punkty za kryterium ,jako6c" zostanq obliczone wg nastgpujqcego wzoru w odniesieniu do 3 stron pzykladowej publikacji z
lokalnymi - nai:

Liczbg punkt6w oferty badanej
x 30 (waga kryterium)= ilo56 punkt6w
Najwyiej pu n ktowana ofeda
W ocenie jako6ci merytorycznej pod uwagq bqdq brane nastqpujqce elementy:
a) ZnajomoSc historii regionu - do 4 pkt;,
b) Spojzenie na historig Prudnika w perspektywie historii regionu - do 4 pkt;.
c) InnowacyjnoS6 podej5cia - do 4 pkt;.

8, Miejsce itermin zloZenia oferty:
Ofertq nalezy zlozy6 osobi6cie lub za poSrednictwem uslug pocztowych na adres:

Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
ul, Rynek 1
48-200 Prudnik
loarterl
nie p62niej niz o godzinie 15:00 w dniu 28 sierpnia 2017 r.

