
 
 

   

 Gdynia, 27.05.2014. 

Zapytanie ofertowe 

na  druk i dostarczenie wydawnictwa    

w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu GenerationBalt  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Szacunkowa warto ść zamówienia: poni żej 7 500 euro  

 

 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

79810000-5 - Usługi drukowania 
79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem 
79821000-5 - Drukarskie usługi wykańczalnicze 
79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji 

 

2. ZAMAWIAJ ĄCY 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni 

ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia 

REGON 190402863 

NIP: 586-10-08-342 

fax (58) 621-12-70 

www.wsaib.pl 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:  

Piotr W. Lorkowski 

Tel : 58 660 74 44 

e-mail : p.lorkowski@wsaib.pl  

 



 
 

3. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem:  

Druk i dostarczenie wydawnictwa  

w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu GenerationBalt 

 3.2. Zakres zadań w ramach zamówienia 

Do zadań Wykonawcy niniejszej usługi należeć będzie druk i fizyczne dostarczenie do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego na terenie Polski 100 egzemplarzy (50 egzemplarzy wersji 
angielskiej + 50 egzemplarzy wersji rosyjskiej)  wydrukowanego opracowania pt. „Foresight of 
the South Baltic Maritime Labour Market 2017”. 

Przy czym:  

− format (wymiary) wydawnictwa określa się na B5, (3 mm na spad);  

− ilość stron: 83 s. – wersja angielska;  88 s. – wersja rosyjska;  

− w obu wersjach językowych: pełny kolor; 

− materiał w formacie cyfrowym (po jednym pliku pdf dla każdej wersji językowej) zostanie dostarczony 
Oferentowi pocztą elektroniczną odrębnie, format  całości wydawnictwa musi odpowiadać 
standardom graficznym projektu GenerationBalt (www.GenerationBALT.eu oraz wymaganiami 
programu „Południowy Bałtyk” 
http://en.southbaltic.eu/index/?id=903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3)  

− okładka pełnokolorowa, klejona z grzbietem; 

− rodzaj papieru dla stron z zawartością: 80 gram; 

− rodzaj papieru na okładkę: karton 240 gram.  

 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA — 15 lipca 2014 r.,  przy czym 

do dnia 25 czerwca 2014 Wykonawca przedstawi szczotki drukarskie w formie wydruku  

do 1. korekty. 

Do dnia 5 lipca 2014 Wykonawca uwzględni poprawki żądane przez Zamawiającego i przedstawi 
szczotki drukarskie w formie wydruku do 2. korekty.  

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

5.1. Warunki konieczne  

5.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 



 
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

5.1.2. Wykonawca odpowiednio na dzień składania ofert i w zakresie wskazanym w 
Zapytaniu ofertowym - wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez: osoby prawne, jak również osoby fizyczne. W 
przypadku występowania wspólnego zastosowanie ma tryb określony w art. 23 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

 

6. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNK ÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

Warunek I: uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 
przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania. Warunek ten Zamawiający uzna za 
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z zał. 1 do Zapytania 
ofertowego.  

Warunek II: posiadanie wiedzy i do świadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku:  Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca 
złoży stosowne oświadczenie zgodnie z zał. 1 do Zapytania ofertowego, przy czym przez 
posiadaną wiedzę i doświadczenie rozumie się:   

i) dysponowanie warsztatem profesjonalnym niezbędnym dla realizacji Zamówienia,  

ii) doświadczenie w zakresie przygotowania do druku i wydawania wydawnictw książkowych 
lub podobnych,  

Warunek III: dysponowanie odpowiednim potencjałem t echnicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli 
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z zał. 1 do Zapytania ofertowego. 

Warunek IV: sytuacja ekonomiczna i finansowa.  Warunek ten Zamawiający uzna za 
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z zał. 1 do Zapytania 
ofertowego. 

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i powinna zawierać: 

i) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 
zał. nr 1 do Zapytania ofertowego.  

ii)  Propozycję cenową zgodne z zał. nr 2 do Zapytania.  

Oferty można składać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą 
elektroniczną na adres: p.lorkowski@wsaib.pl oraz do wiadomości d.drews@wsaib.pl lub w wersji 
papierowej na adres Zamawiającego wskazany w pkt.2 niniejszego zapytania.  

Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób: 

- elektronicznie – w tytule wiadomości: „Raport GenerationBalt” - oferta  

- papierowo – na kopercie: „Raport GenerationBalt” - oferta 

 



 
 

8. TERMIN 

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 09.06.2014., godzina 14.30.  

 

9. OCENA OFERT 

Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które spełniają warunki opisane w punkcie 5.1. oraz 
punkcie 6 niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji oświadczeń 
składanych przez Oferenta.  

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

- Cena brutto wykonania usługi  

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg jednakowej 
formuły dla wszystkich kryteriów (Ck): 

 

                               oferta z najniższą ceną 

kryterium Ck = ---------------------------------------- x 100 pkt.  

                           oferta oceniana 

 

10. DODATKOWE INFORMACJE 

a. Oferent, przed złożeniem oferty, ma prawo żądać od Zamawiającego dostarczenia w 
formie elektronicznej materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.   

b. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.  

c. W przypadku, gdy oferenci ubiegają się o udzielenie zamówienia wspólnie, Zamawiający 
zawrze umowy z każdym z Wykonawców odrębnie. 

d. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji 
umowy z najlepszymi oferentami. 

e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy. 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 1  

 

 

............................................ 

Dane Wykonawcy / pieczątka  

 

OŚWIADCZENIE 

z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo z amówie ń publicznych 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę 
pn.: Przygotowanie do druku, druk i dostarczenie wydawnictwa w ramach realizowanego przez 
Zamawiającego projektu GenerationBalt oświadczam, że:  

1. spełniam warunki postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759) dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - świadom odpowiedzialności 
karnej z art. 233 KK. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość, data 

 
 
 
 
 
 

podpis Wykonawcy  
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 2 

 

  

............................................ 

Dane Wykonawcy / pieczątka  

 

 

PROPOZYCJA CENOWA 

 

 

 

Cena brutto: …… zł (słownie brutto: …………….……………….. ……… złotych) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość, data 

 
 
 
 
 
 

podpis Wykonawcy  
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 


