ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usług wydruku i dostarczenia do siedziby Zamawiającego
publikacji
w
ramach
projektu
„Katalizator
innowacji
społecznych”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Kod CPV: 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy
I. ZLECENIODAWCA:
Fundacja Stocznia,
Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostarczenie do siedziby Zleceniodawcy
publikacji na potrzeby projektu “Katalizator innowacji społecznych”.
Przewidywany zakres zamówienia obejmuje:

lp.
1
2
3
4

5

typ druku
Druk
format
publikacje około
60+4 stron
A4
publikacje około
52+4 stron
A4 mieszany,
publikacja około
część stron
52+4 stron
A4 kolorowa
część
broszura około 48
+ 4 stron
A4 czarnobiała / druk
publikacja około
dwustron40 + 4 stron, dużo
ny
wysokiej jakości
zdjęć, bogato
ilustrowana
grafiką szyta
A4

papier

papier
kreda
gramatura 130
g

oprawa

miękka,
szyta,
papier
kreda
matt 350400 g

planowany
nakład

liczba
wydawnictw

100

6

300

5

150

2

100

5

800

1
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III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) Wykonawca zapewni transport oraz wniesienie publikacji do siedziby
Zamawiającego (tj. Warszawa, Plac Zamkowy 10 I piętro). W budynku
nie ma windy.
2) Wykonawca każdorazowo dostarczy Zamawiającemu druk próbny.
3) Zamawiający
każdorazowo
dokona sprawdzenia wydrukowanych
publikacji. W przypadku zastrzeżeń dot. jakości wydruku. Zamawiający
w terminie do 72 godzin od momentu dostarczenia , zwróci Wykonawcy
tekst w celu naniesienia koniecznych poprawek bez dodatkowego
wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany będzie wprowadzić poprawki
lub odnieść się w sposób zasadny do uwag Zamawiającego w terminie
do 24 godzin, licząc od dnia przekazania wyżej wymienionych zastrzeżeń.
4) Wykonawca wyznaczy jedną osobę do ogólnej koordynacji realizacji
zadania, która będzie współpracowała z osobami wskazanymi przez
Zamawiającego.
5) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie na bieżąco
współpracował z Zamawiającym lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiającego, niebędącymi pracownikami Zamawiającego.
6) Przy
realizacji
zamówienia
Zamawiający
dopuszcza
możliwość
porozumiewania się z Wykonawcą drogą mailową, telefoniczną
lub osobiście.
7) Zamawiający będzie finansował wyłącznie faktycznie zrealizowane usługi.
8) Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
9) Wykonawca wystawiać będzie faktury po każdym zrealizowanym
zamówieniu.
10) Zamawiający zastrzega sobie, że wartość rzeczywistych potrzeb może być
mniejsza lub większa niż określona powyżej - w takim przypadku
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Usługi będą świadczone od sierpnia 2022 r. do 30 września 2023 r.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie sukcesywnie w terminach
wskazywanych każdorazowo przez Zamawiającego.
3. Dokładne terminy realizacji poszczególnych zleceń, będą uzgadniane przez
Zamawiającego z Wykonawcą z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY:
1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty zgodne z treścią i przedmiotem
zamówienia, zawierające wszystkie wymagane Zapytaniem Ofertowym
dokumenty oraz spełniające warunki w nim określone.
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Ocena ofert zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące
kryteria:
C: cena
A: aspekt społeczny
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów (S)
przyznanych w poszczególnych kryteriach (wskazanych powyżej) zostanie
uznana za najkorzystniejszą. Punkty będą liczone według następującego
wzoru: S = C + A. Łączna maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia – 10
punktów.
2. Kryteria punktujące:
a) łączna cena brutto - 80% (max. 8 pkt),
punktacja w ramach kryterium „Cena” będzie przyznawana wg formuły:
Cm x W1 x 10
C=
Cx
C – oznacza liczbę punktów przyznanych danej ofercie w ramach kryterium
ceny;
Cm- oznacza minimalną cenę zaoferowaną w odpowiedzi na zaproszenie do
składania ofert;
Cx- cena rozpatrywanej oferty;
W1- waga 0,8
b) aspekt społeczny - 20% (max. 2 pkt):
-

-

zaangażowanie bezpośrednio do realizacji przedmiotu zamówienia min.
jednej osoby, zatrudnionej na podstawie umowy o pracę,
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.2014.1502 z późn. zm.) (1 pkt)
i/lub posiadanie cech przedsiębiorstwa społecznego (posiadanie statusu
m.in. spółdzielni socjalnej, Zakładu Aktywizacji Zawodowej, spółki
pożytku publicznego, non-profit lub tych należących do organizacji
pozarządowych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność gospodarczą) (1 pkt)

3. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może prosić Oferentów
o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną
liczbą punktów.
VI. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zamówienia,
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b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 2 do zamówienia oraz
c) referencje poświadczające należyte wykonanie usług przez Wykonawcę
na rzecz innego Zamawiającego (min. 1 - max. 3).
2.
Ofertę
należy
przesłać
w
wersji
elektronicznej
na
adres
katalizator@stocznia.org.pl w terminie do 3 sierpnia br. do godz. 23:59
z dopiskiem “wydruk – oferta”.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze
sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez pełnomocnika umocowanego przez osobę uprawnioną,
przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
4. Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być wypełnione elektronicznie
(w edytorze tekstu), wydrukowane i ręcznie podpisane, a następnie zeskanowane
i przedstawione w formie pliku PDF (formularz oferty i załączniki razem preferowane) lub plików PDF (formularz oferty i oddzielnie załączniki do oferty).
Skany muszą być czytelne. Możliwe jest także złożenie oferty podpisanej
za pomocą podpisu elektronicznego.
5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uważa się za odrzuconą.
2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji,
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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.
Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego
uważa się za odrzuconą.

VIII. INNE POSTANOWIENIA:
1.

Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 § 1k.c.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym
jego etapie bez podania przyczyny oraz rezygnację z realizacji Zamówienia.
3. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt,
nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego
od postępowania ofertowego.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona
zostanie na podstawie analizy oświadczeń, oferty Wykonawcy wraz z opisem
obiektu, dokumentów (w tym pełnomocnictwa, jeśli oferta nie będzie
podpisywana przez Wykonawcę, ale jego pełnomocnika) i materiałów, jakie
Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak
i merytoryczna zgodność z wymaganiami zamówienia.
6. Oferent w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie
niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do oferenta zadającego
pytanie
oraz
zamieszczona
na
stronie
internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Pytania
można
zadawać na ww stronie internetowej oraz poprzez kontakt z osobą
odpowiedzialną wskazaną w części IX. zapytania. Wyjaśnienia zamieszczane
na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować
podmiotu
zadającego
pytanie.
Zamawiający
zastrzega
możliwość
pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie
krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert
7. Rozliczenie następuje za faktycznie zrealizowaną usługę tj. na podstawie
zamówienia złożonego przez Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej
faktury wystawionej po wykonaniu usługi. Termin płatności za realizację
przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty przekazania rachunku/faktury
Zamawiającemu. W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania istotnych
zmian w umowie w celu właściwej realizacji przedmiotu zamówienia,
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu
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do umowy, w szczególności w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia liczby
stron i liczby publikacji.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania poszczególnych
stawek przedstawionych w ofercie.
9. Każdorazowo zmiana umowy wymagać będzie zgodnej woli Stron,
a wskazane w niniejszym rozdziale podstawy jej dokonania nie stanowią
obowiązku dokonania zmian, lecz uprawnienie Stron.
10. Zmiana umowy może zostać wprowadzona zarówno na wniosek
Zamawiającego, jak i na wniosek Wykonawcy, po przeprowadzeniu przez
Strony negocjacji i ustaleń.
11. Wszelkie zmiany
nieważności.

umowy

wymagają

formy

pisemnej

pod

rygorem

12. Zmiana umowy może nastąpić również w innych przypadkach określonych
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

IX. KONTAKT:
Wszelkich informacji o zamówieniu udziela Katarzyna Kiełbiowska (605 253 780,
kkielbiowska@stocznia.org.pl)
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