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zApyTANtE oFERToWE NA TLUMACZENTE KSAzKl
- wydatek nieobjqty pzepisami ustawy zdnia2g stycznia 2004 r, Prawo zam6wieh publicznych
1, ZamawiajEcy:
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 tlumaczenie ksiqzki

- wydatek nieobjgty pzepisami ustawy PZP - pn.,,Niecodziennik!
Prudnik mniej znany...", realizowana w ramach projektu nr C2.11.2.4510.010,0/16_009/0000891 ze Srodk6w Funduszu
Mikroprojektow w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska wsp6lfinansowany ze Srodk6w Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

onzze Srodkow budzetu frahstwa.

2. Pzedmiot zam6wienia:
Tlumaczenie opracowanejpublikacji,,Niecodziennik! Prudnik mniejznany..." na jqzyk czeski max. 100 stron,
3, Opis pzedmiotu zam6wienia:

Tlumaczenie publikacji ,,Niecodziennik! Prudnik mniej znany..." na jgzyk czeski. Oferta obejmuje wyceng tlumaczenia jednej
strony tekstu (1800 znak6w). Maksymalna iloSc stron do tlumaczenia, to 100. Ostateczna ilo56 stron zostanie okre6lona po
opracowaniu ksiqzki.
Zapytanie ofertowe slu2y 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: 19.0'1,2018 r.
5, Warunkiwymagane od wykonawc6wl

- posiadanie niezbgdnej wiedzy i doSwiadczenia w zakresie pzedmiotu zam6wienia

(np, referencje ktorych kopie nalezy

dolqczyC do oferty),

6. Spos6b obliczenia ceny i pzygotowania oferty:
Cena oferty winna zawierac wszystkie koszty zwiqzane z realizacjqzamowienia.
Obliczenie ceny nalezy dokona6 na formulazu dodajqc warto6ci netto poszczeg6lnych elementow uslug, nastgpnie doliczyc
podatek VAT. W formulazu ofertowym nalezy podac cenq lqcznqz podatkiem VAT (brutto) z dokladno6ciqdo dwoch miejsc po
pzecinku,

Ofertq nalezy spozqdzic w formie pisemnej, w jgzyku polskim, na formulazu stanowi4cym zalqcznik nr 1 do zapytania
ofertowego, Oferta powinna byc podpisana paez osobq upowaznionq do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w
zamknigtej kopercie, na ktorej nale2y umieScic napis: ,,Oferta na tlumaczenie ksiqzki realizowanej w ramach projektu pn.
,,Niecodziennik! Prudnik mniej znany..." .
Ponadto oferta powinna zawierad 3 pzykladowe tlumaczenia publikacji.

W

razie w4tpliwo6ci Zamawiajqcy moie zaiqdal

od

oferenta dodatkowych dokument6w

potwierdzajqcych informacje zawafte w ofercie, z minimalnie 2-dniowym terminem dostarczenia,

lub

wyja6nief

Projekt jest wsp6lfinansowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodk6w budzetu pa6stwa, Przekraczamy granrce

7, Kryteria wyboru oferty najkozystniejszej:

Zanawilqcy wybieze ofertq najkozystniejsz4 na podstawie nastepujqcych kfieri6w oceny ofert:
Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA (Wg)
- cena - 70%
- doSwiadczenie - 30%

Zamawiajqcy dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiqgniqtej liczby punktow ptzyznanychprzez kazdego dokonujqcego
oceny czlonka komisji w oparciu o nastepujqce kryteria i ustalonq punktacjg :
KRYTERIUM

l-

(cena)

Punkty za kryterium,,cena" zostanqobliczone wg nastgpujqcego wzoru:

Cena brutto oferty najtariszej

x 70 (waga kryterium)= ilo56 punkt6w
Cena brutto oferty badanej
Kohcowy wynik powyzszego dzialania zostanie zaokrqglony do 2 miejsc po pzecinku,
KRYTERIUM ll - (do6wiadczenie)
Punkty za kryterium ,,doSwiadczenie" zostanE pEyznane pzez kazdego czlonka komisji dokonujqcego oceny, w skali punktowej
od 0 do 12. Lqczna liczba punkt6w przyznana pzez dokonujqcych oceny czlonk6w komisji w tym kryterium zostanie
zsumowana, a nastgpnie zostanie uwzglgdniona waga tego kryterium (30),
Punkty za kryterium ,,do6wiadczenie" zostanqobliczone wg nastgpujqcego wzoru:
Liczbq punkt6w oferty badanej
x 30 (waga kryterium)= ilo56 punkt6w

Najwyiej punktowana ofefta
W ocenie doSwiadczenie pod uwagq bgdq brane nastqpujqce elementy:
a) doSwiadczenie w tlumaczeniu - do 6 pkt;,
b) ilo56 tlumaczonych publikacji - do 6 pkt.;

8, Miejsce i termin zlo2enia oferty:
Ofertq nalezy zlozy6 osobi6cie lub za poSrednictwem uslug pocztowych na adres:

Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
ul, Rynek 1
48.200 Prudnik
/parter/
nie p62niej niz o godzinie 15:00 w dniu 21 grudnia 2017 r.

