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r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYDRUK KSIAZKI
- wydatek nieobjqty przepisami ustawy zdnia2g stycznia 2004 r. Prawo zamowien 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

- wydatek nieobjgty przepisami ustawy PZP - pn.,,Niecodziennikl
Prudnik mniej znany...", realizowana w ramach projektu nr C2.11.2.4510.010.0/16_009/00008g1 ze Srodkow Funduszu
Mikroprolektow w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska wspolfinansowany ze Srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego orazze Srodkow budzetu panstwa.

Zaprasza do skladania ofeft cenowych na wydruk ksiq2ki

2. Przedmiot zamowienla:
Przedmiotem zamowienia jest:

a)
b)
c)
d)
e)

sktad komputerowy, w tym sklad ilamanie publikacji ksiqzkowej,
wykonanie korekty jqzykowej publikacji,
opracowanie graficzne publikacji, w tym zaprojektowanie okladki,

redakcjatechniczna,
przygotowanie do druku oraz druk ksiqzki wrazzdostarczeniem do siedziby Zamawiajqcego.

3, Opis pnedmiotu zam6wienia:
Specyfikacja publ ikacj i :
a) naklad 2 000 egzemplazy (1 500 w jgzyku polskim oraz 500 w jqzyku czeskim),

b)

d)
e)

format 85 ('l65mm/235mm) +f Smm,
uktad ksiqzki pionowy (gzbiet na dluzszej krawqdzi),
liczba stron lqcznie ok. 150,
papier kreda matowa, min. '1509/m2,biaty,4+4 CMYK,

g)
h)

druk pelny kolor 4+4 CMYK, dwustronny,
falcowanie, szycie nicmi (kolor nici bialy) oraz klejenie,
okladka o ok. 5mm wiqksza w pionie i w poziomie od wymiaru Srodka.

c)

f)

Zamawiajqcy

d

od

atkowo powin ien

:

a) odpowiednio oznakowac publikacjq poprzez nadanie numeru ISBN,
b) umie6cic logo Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Wspolpracy Transgranicznej

Republika Czeska

-

Rzeczpospolita Polska 2014-2020wnzz numerem i nazwqprojektu oraz informacjEo wspolfinansowaniu projektu

z

EFRR, zgodnie

z

wytycznymi

w

zakresie informacji

i

promocji zamieszczonymi

na stronie

internetowej

www.europradziad.pl,

c)

pzechowywac dokumentaqgzwiqzanqzrealizacjqumowy do 31 grudnia 2026 r. w sposob zapewniajqcy dostgpnoSc,
poufno6c i bezpieczeristwo.

Zapytanie ofertowe slu2y rozeznaniu rynku i nie zobowiqzuje Gminy Prudnik
zlo2enia zamowienia.
4. Termin realizacji zamowienia:
Od podpisania umowy do dnia: 23.02.2018 r.

-

Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik do

Projektjest wspolfinansowany ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodkow budzetu panstwa, przekraczamy granice
5"

Warunkiwymagane od wykonawc6w;

- posiadanie niezbqdnej wiedzy i doswiadczenia

w zakresie przedmiotu zamowienia (np. referencje ktorych kopie nalezy

dotqczy(, do oferty).

6. Sposob obliczenia ceny i przygotowania oferty:
cena oferty winna zawierac wszystkie koszty zwiq.ane z rearizaqq zamowienia.

Obliczenie ceny nale2y dokonac na formulazu dodajqc warto6ci netto poszczegolnych elementow uslug, nastgpnie doliczyc
podatek VAT. W formulazu ofeftowym nalezy podac cenq lqcznq z podatkiem VAT (brutto) z dokladnosciq Oo Ow-Ocfr miejsc po
ozecinku.

i

Ofeftq nale2y spozqdzic w formie pisemnej, w jqzyku polskim, na formulazu stanowiqcym zalqcznik nr do zapytania
ofeftowego. Oferla powinna byc podpisana pzez osobq upowaZnionq do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w
zamknigtej kopercie, na ktorey nalezy umie6cic napis: ,,Oferla na wydruk ksiqzki realizowanej w ramach projektu pn.
,,Niecodziennik! Prudnik mniej znany...",

Ponadto ofefta powiltna zawierad 3 przykNadowe publikacje opracowane przez grafika, kt6ry bqdzie realizowaN zlecenie
oraz 3 pnykladowe publikacje wydane przez drukarnie.

W

razie wqtpliwo6ci Zamawiajqcy mo2e zaiqdac

od

oferenta dodatkowych dokumentow lub wyjaSnieh

potwierdzajEcych informacje zawante w ofercie, z rninimalnie 2.dniowym terminem dostarczenia,
7" Knyteri a wyboru oferty najko rzystn i ejsze.i

:

Zamawiajqcy wybieze ofertq najkozystniejsz4 na podstawie nastqpujqcych kryteriow oceny ofeft:
Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA (Wg)

- cena-70%
-

jakoSc

-

30%

Zamawiajqcy dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiqgniqtei liczby punktow przyznanychpzez kazdego dokonulqcego
oceny czionka komisji w oparciu o nastqpujqce kryteria i ustalonq punktacjq
:

KRYTERIUM l- (cena)
Punkty za kryterium ,,cena" zostanqobliczone wg nastqpujqcego wzoru:
Cena brutto ofedy najtariszej
x 70 (waga kryteriurn)= iio6c punkt6w
Cena brutto oferty badanej
Koncowy wynik powyzszego dzialania zostanie zaokrqglony do 2 miejsc po pzecinku.
KRYTERIUM

ll-

fiako56)

Punkty za kryterium ,,jako6c" zostanq przyznane pzezka2dego czlonka komisji dokonujqcego oceny, w skali punktowej od 0 do

12. l-qczna liczba punktow przyznana pzez dokonujqcych oceny czlonkow komisji w tym kfierium zostanie zsumowana, a
nastgpnie zostanie uwzglqdniona waga tego kryterium (30).
Punkty za kryterium ,,jakosc" zostanqobliczone wg nastgpujqcego wzoru

Liozbq punkt6w ofedy badanej

"".... x 30 (waga kryterium)= ilo6c punkt6w
Najwy2ej punktowana oferta
W ocenie jako5ci pod uwagq bgdq brane nastqpujqce elementy
a) Jako6c projektow graficznych - do 6 pkt;.
b) Jakosc wydruku publikacji- do 6 pkt.;
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8, Miejsce iterrnin zlo2enia ofefty:

ofertg nalezy zlozyc osobi6cie lub za posrednictwem uslug pocztowych na adres:
Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
ul, Rynek 1
48-200 Prudnik
/pader/
nie p6zniej niz o godzinie 15:00 w dniu 13 listopada 2017 r.

KIEROWNIK
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NrP 755-191-13-62

