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Projekt jest wspÓłfinansowany ze ŚrodkÓw Europe1skiego Funduszu

" Rozwoju Regionalnego oraz ze ŚrodkÓw Budzetu Państwa 10% w

ramach Programu Operacyjnego Wspołpracy Transgranicznej RepubIika
Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-201 3

,,P rzekr aczamy g ra n i ce"

Prudnik, dnia 09.06.2014 r.

Nr Or-I-04 1. 1 3.8.20 1 3 12014

ZAPROSZENIE Do ZŁ0ŻENIA oFERTY CENoWEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego' którego wartość szacunkowa

nie przekraczawrażonej w złotych kwoĘ 30 000 euro

Zamawiającyz

Powiat Prudnicki, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki76,

TeI.077 4381700

e-mail : powiatpr@powiatprudnicki.pl

Zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego pn.. ,oWydanie publikacji wraz z projektem, skNadem graficznymo korektą i

dostawą do zamawiającego'' w ramach projektów oolntegracja kulturalna" oraz o,Dobre

praktyki 20 lat współpracy Polsko-Czeskiejo' współfinansowanych ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa

|0"ń w ramach Programu operacyjnego Wspólpracy Transgranicznej Republika

Czeska - Rzeczposp olita P olska 2007 -2013,, P rzekrac zamy granice".

opis przedmiotu zamówienia:

Wydanie pięciu publikacji (druk) wraz z projektem, składem graftcznym, korektą i dostawą

do Zamawiającego w ramach projektów nr PL.3.2213.3.0]l13.04109 ,,Integracja kulturalna''

oraz nI PL.3.22l3.3.07l12.03220 ,,Dobre praktyki - 20 lat współpracy Polsko-Czeskiej''

współfinansowanych z Funduszu Mikroprojektów POWT RCz-RP 2007-2013.

Szczegółowe parametry techniczne:

1) ,'Historia Miasta Prudnik'' autorstwa Johannęsa Chrząszcza'.

- nakład: 1000 szt. (500 szt. w polskiej wersji językowej, 500 szt. w czeskiej wersji

językowej),



- objętośó: ok. 520 stron,

- format: B5,

- papier: 90 gram kreda' błysk,

- kolorysty ka: czamo -biała;

OPRAWA:

- twarda,

- szlta oraz klejona,

- full-color,

- matowa;

2) ,,Lato umarłych Snów'' autorstwa Harry'ego Thtirka:

- nakład: 500 szt. (250 sń. w polskiej t250 szt. w czeskiej wersji językowej),

- objętość: ok. 340 Stron'

- format: 85,

- papier: 90 gram, kreda błysk;

- kolorystyka: czamo -biała

OPRAWA:

- miękka kartonowa'

- gramatura: ok. 350 gram,

- szyta oraz klejona,

- full-color,

- papier: kredowy, matowy,

- uszlachetnienie okładki folia matowa;

3) Tomik wierszy podsumowujący twórczość poetycką powstałą podczas pleneru

poetyckiego:

- nakład: 500 szt.,

- objętośÓ: ok. 50 Stron,

_ wersjajęzykowa: polsko-czeska (40 stron po polsku' 10 stron po czesku)'

- papier: 115 gram' kręda błysk;

- format: ,Ą5,

OPRAWA:

- miękka kartonowa,

- gramatura: ok. 350 gram,

- klejona,

- full-color,



- papier: kredowy, matowy;

- uszlachetnienię okładki folia matowa;

4) Polsko-czeski tomik wierszy autorstwa poety W. ossolińskiego:

- nakład: 500 szt.,

- objętoŚÓ: ok. 80 Stron,

- wersja językowa: polsko-czeska (40 stron po polsku, 40 stron po czesku),

- papier: 115 gram, kreda błysk,

- format: A5,

OPRAWA:

- miękka kartonowa,

- gramatura: ok. 350 grarn,

- klejona,

- full-color,

- papier: kredowy, matowy;

- uszlachetnienie okładki folia matowa;

5) Publikacja podsumowująca współpracę transgraniczną Powiat Prudnickiego:

- nakład: 5000 sztuk,

- druk: fullcolor,

- papier: 115 gram,

- okładka: miękka-lakierowana, 4+0' foliowanie jednostronne, folia matowa, lakier UV na

wybranych elementach,

- wersja językowa: polska (2500 egz.) i czeska (2500 egz.),

- objętośó: ok. 50 Stron,

- format: 85.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy drogą elektroniczną materiały konieczne do wydania

przedmiotolvych publikacj i.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

1) odpowiedniego oznakowania wszelkich dokumentow otaz publikacji związartych z

realtzacją usługi poprzęz umieszczenie logo Unii Europejskiej oraz Programu operacyjnego

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska _ Rzeczpospolita Polska 2001-2013 wTaz z

numerem inazwąprojektu oraz informacją o współfinansowaniu projektu z EFRR, zgodnie z



wytycznymi w zakresie informacji i promocji, zarrtieszczonymi na stronie intemetowej

www.europradziad.pl;

2) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy do 31 grudnia 2026 r. w

sp o sób zap evłniaj ący do stępno ś ó, poufno śó'i bezpieczęństwo'

(kod CPĘ
o 79970000-4 - Usługi publikacji,

o 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem,

o 79822000-2 - Usługi składu;

Termin wykonania zamówienia:

Do 8 września2014 r. (w ciągu 14 dni od akceptaĄiprzezZamawiającego ostatecznej wersji

projektu graficznego dla kazdej publikacji).

Sposób uryskania informacji doĘczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacj e dotyczące przedmiotu zamówienia mozna uzyskać osobiście w

siedzibie zanawiającego - Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76, Wydział

Wydztał organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego pok. Nr 216

lub telefonicznię - Te| 77 438 I] 36 (wew. 216).

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są Łukasz Scholz oraz Agnieszka Zagórska -

pracownicy Wydziału organizacyjnego' Programów Rozwojowych t Zarządzania

Kryzysowego.

opis wymagań stawianych wykonawcy:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się wykonawcy,ktorzy spełniają następujące

warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działaltoŚci lub cz5mności, jeŻelt

ustawy nakJadają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.



Zawartość oferty:

oferta musi zawięraó następujące dokumenty:

- wypełniony formularz oferty,

- dwie publikacje wydane przęzoferenta. 
ł

Opis sposobu obliczenia ceny ofeńowej:

- cenę ofertową na|eży przedstawiÓ jako cenę: netto, VAT, brutto,

- cena ofertowa podana przez wykonawcę, obowiązqe przez okres realizacji zamówienia

i nie podleg a w alory zacji.

Prry wyborze propozycji do realizacji zamówienia publicznego' zamawiający będzie się

kierował kryterium:

- najniŻszej ceny - 90oń,

- doświadc zenia przy realizacji podobnych z|ecęn - I0% (kryterium będzie weryfikowane na

podstawie przesłanych co najmniej 2 publikacji).

Opis sposobu wyboru najkorrystniej szej oferty:

- ZarnawiĄący moŻe Żądaó od Wykonawców wyjaŚnień dotyczących treści zŁoŻonychofert.

- Zarna'wialący odrzuci ofertę, która nie odpowiada treŚci zaproszenia lub zawieta błędy w

obliczeniu ceny.

- Zamavńający wybierze jako najkorzystniejszą ofeńę, która spełnia wszystkie postawione

wymagania udziału w postępowartiu orazbędzie posiadała najkorzystniejszą cenę.

Formao miejsce i termin zNożenia oferty:

- ofertę naleŻy sporządztó w języku polskim (czytelną i trwałątechniką) na zaŁączonym

formularzu Oferty,

- ofertę naleŻy złoŻyc w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 20.06.2014 r., do godz. 12.00

w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76, Biuro Podawcze, osobiście lub

pocńąna adres zarlawiającego Powiat Prudnicki ul. Kościuszkj7ńr 48-200 Prudnik;

- na kopercie należy umieŚcić firmę (nazwę) i adres wykonawcy, nazwę i adręs

załna'wiającego oraz napis: oferta na ,,Wydanie publikacji wraz z projektem, składem

graficznym, korektą i dostawą do zamawiającego'' w ramach projektów ,,Integracja

kulturalna" oraz ,,Dobre prakĘki 20 |at współpracy Polsko-Czeskiej'o

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz

ze środków Budżetu Państwa 10Yo w ramach Programu operaryjnego Współpracy

Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 r,Ptzekraczamy

granicetol



- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie z:wrócona wykonawcy bez

otwierania.

Miejsce i termin otwarcia oferty:

_ otwarcię zŁoŻonych ofert nastąpi w iniu 20.06.2014r. o godz. 14.00 w siedzibie

zamau,iającego.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w

następuj ących przyp adkach :

- nie zŁoŻono żadrcj oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyŻsza kwotę, ktorą zamawtający może ptzeznaczyó na

sfi nansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powoduj ąca, Że prowadzone postępowanie lub

wykonanie zamówieni a nie leŻy w intere sie publicznym.

Informacj a o wyborze najkorrystniej szej oferty:

Zamawiający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającąnazwę) siedzibę i

adres Wykonawcy oraz cenę, którego ofertę wybrano:

- zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego

( www.bip.powiatprudnicki.pl ),

- lub pisemnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, do których skierował zaptoszenle

cenowe.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca

zob owiązany j est do zaw arcia umowy na warunka ch złoŻonĄ oferty.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zarrtawiającemu -

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenię o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru hsb zgLoszenia

do ęwidencji dziaŁaIności gospodarczej, wystawiony nię wcześniej niŻ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert, (dokument składany jest w formie oryginału lub kserokopii

potwierdzonej za zgodnośó z oryginałem ptzęzwykonawcę).

ZaŁącznlk:

Formularz Oferty
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