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Tryb udzielenia zamówienia 

1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dotyczy: opracowanie graficzne i wydruk albumu  

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” 

ul. Harcerska 8 

21-200 Parczew 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne i wydruk albumu wg załącznika nr 1 

 

3. Termin wykonania zamówienia 

 

1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w ramach przedmiotu 

zamówienia.  

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 

22.06.2015 r. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.. 

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie 

wykonał  co najmniej: 

3 zamówienia o wartości minimum 15 000 zł każde na wykonanie publikacji o podobnym 

charakterze i zbliżonych parametrach. Pod pojęciem publikacji o podobnym charakterze 

rozumie się: graficzne opracowanie i wydanie publikacji albumowej, drukowanej w 

pełnym kolorze, wkład: papier kreda, oprawa twarda.  

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
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5. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków 

 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru – załącznik nr 3. 

2. Wykaz wykonanych głównych usług (wg wzoru – załącznik nr 4), w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, obejmujący co najmniej: 

3 zamówienia o wartości minimum 15 000 zł każde na wykonanie publikacji o 

podobnym charakterze i zbliżonych parametrach. Pod pojęciem publikacji o podobnym 

charakterze rozumie się: graficzne opracowanie i wydanie publikacji albumowej, drukowanej 

w pełnym kolorze, wkład: papier kreda, oprawa twarda.  

Należy załączyć dowody, czy usługi zostały wykonane należycie - referencje (w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę). 

 

6. Waluta i cena, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją 

niniejszego zapytania ofertowego 

 

Cena oferty musi być podana w złotych brutto. Cena oferty musi obejmować wszystkie 

koszty poniesione w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w okresie trwania 

umowy (zgodnie z zakresem określonym w Opisie przedmiotu zamówienia), w tym 

wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami oraz ewentualne upusty, 

rabaty. 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym  

i trwałym oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy  

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. 

2. Zamawiający zaleca aby podpis(y) złożony(e) na formularzu ofertowym umożliwiał(y) 

identyfikację osoby/osób, która(e) go złożyła(y) (był uzupełniony pieczątką imienną). 

3. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem „za zgodność  

z oryginałem”.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

5. Ofertę i wszystkie inne wymagane oświadczenia prosimy złożyć na drukach formularzy 

załączonych do Zapytania ofertowego lub przepisanych z zachowaniem jednolitego układu 

oraz kolejności pełnego zakresu treści. 

6. Poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem jednej z osób 

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

9. Ofertę prosimy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej 

rozłączenie się kartek. 

10. Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty należy zaadresować na: Lokalna Grupa 

Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. Harcerska 8, 21 – 200 Parczew. 
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8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Mirosław Dorosz; tel. 501 675 904; e-mail: biuro@lgdparczew.pl 

 

        9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego 21-200 Parczew ul. Harcerska 8 do dnia 

29.05.2015 r. do godz. 14.00. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 

oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Kopertę należy zaadresować na: Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, ul. 

Harcerska 8, 21 – 200 Parczew.  

5. Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy.  

 

 

10. Kryteria oceny ofert 

 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny 

ofert: 

Nr Nazwa kryterium Waga Punktacja 

1 Cena 50 % 0-50 pkt  

2 Jakość  (na podstawie 

przesłanych publikacji o 

podobnym charakterze) 

40 % 0-40 pkt 

3 Doświadczenie  10 % 0-10 pkt 

 

Wartość punktów w poszczególnych kryteriach będą obliczane w następujący sposób:  

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW = 100. 

2. Sposób obliczania punktacji: 

Kryterium „Cena” 

                                        cena najniższej oferty (zł) 

Kryterium cenowe =  --------------------------------------     x 50 

  cena badanej oferty (zł) 

Kryterium „Jakość” 

Zsumowana liczba punktów według poniższych kryteriów oceny jakości 

 

Ocenie podlegać będzie: 

1. Jakość ilustracji i tekstu – nasycenie barw,  jakość obróbki zdjęć, ostrość druku (0-10 pkt) 

2. Jakość aplikacji lakieru – połysk, gładkość, równomierność (0-10 pkt) 

3. Skład i łamanie – w tym wizualizacja projektu graficznego, dokładność łamania, czytelność, 
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przejrzystość układu tekstu, kompozycja kolorystyczna (0-20 pkt) 

0-40 pkt. (ocena komisji) 

Kryterium „Doświadczenie” 

Każda dodatkowa, należycie wykonana publikacja o podobnym charakterze i zbliżonych parametrach 

(pod pojęciem publikacji o podobnym charakterze rozumie się: graficzne opracowanie i wydanie 

publikacji albumowej, drukowanej w pełnym kolorze, wkład: papier kreda, oprawa twarda) z 

załączonymi dowodami, czy usługi zostały wykonane należycie - referencje (w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 10 pkt: 

3 publikacje – 0 pkt 

4 publikacje – 2 pkt 

5 publikacji – 4 pkt 

6 publikacji – 6 pkt 

7 publikacji – 8 pkt  

8 publikacji – 10 pkt 

 

11. Zawartość oferty 

 

 
Oferta powinna zawierać:  

1. W celu dokonania oceny jakościowej Zamawiający wymaga przesłania wraz z ofertą,  

różnych egzemplarzy wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w ilości 2 sztuk, publikacji o 

podobnym charakterze i zbliżonych parametrach. Pod pojęciem publikacji o 

podobnym charakterze rozumie się: graficzne opracowanie i wydanie publikacji 

albumowej, drukowanej w pełnym kolorze, wkład: papier kreda, oprawa twarda. 

2. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2) 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) 

4. wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4), który ma potwierdzić spełnienie warunków 

określonych w rozdziale 4 Warunki udziału w postępowaniu oraz ewentualne 

Kryterium „Doświadczenie”. 

Nie spełnienie warunków określonych w punktach 2 - 4 spowoduję, że oferta nie 

będzie rozpatrywana. Spełnienie punktu 1 nie jest obowiązkowe, aczkolwiek nie 

przesłanie 2 sztuk publikacji do oceny, będzie skutkować nie przyznaniem żadnych 

punktów w kryterium „jakość”. 
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12. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników 

 

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców  

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z 

prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.  

2. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 

wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, 

wykazów, danych i informacji. 

3. Ocena oferty. 

1) Zamawiający powoła Komisję Oceny Ofert. W skład Komisji Oceny Ofert 

wejdzie, co najmniej trzech członków. Komisja Oceny Ofert, dokona wyboru 

najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, w oparciu o ustalone w zapytaniu  

ofertowym kryteria oceny. 

2) Wybór oferty nastąpi w terminie do 3 dni od dnia upływu składania ofert.  

4. Ogłoszenie wyników postępowania. 

Wyłoniony Wykonawca będzie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną 

lub listowną w ciągu 3 dni od dnia wyboru oferty przez Komisję Oceny Ofert.  

 

13. Odrzucenie wykonawcy 

 

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 

1. W przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem. 

3. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych. 

4. W przypadku gdy oferta została złożona po terminie. 

5. W przypadku ofert niekompletnych. 

 

14. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, poprzez e-mail lub telefonicznie.  

 

15. Unieważnienie postępowania 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny.  
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16. Pozostałe informacje 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania 

ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu 

zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na 

stronach Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści 

zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę 

najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w zapytaniu ofertowym.  

O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie bądź 

drogą e-mailową.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia w terminie dłuższym niż 2 dni od wskazanej daty jej zawarcia, 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez 

przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do 

unieważnienia postępowania. 

4. W przypadku otrzymania pisemnego oświadczenia o rezygnacji Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 

do unieważnienia postępowania. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z udzielenia zamówienia w przypadku 

nie uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego. W takim przypadku Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, a 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tego tytułu. 

6. Wykonawca w swoim zakresie zapewnia sprzęt i narzędzia potrzebne do wykonania 

zamówienia. 

7. Termin związania z ofertą wynosi 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowych decyduje 

Zamawiający. 

 

17. Finansowanie 

 

1. Warunki płatności, terminy i zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą określać będzie umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę w umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

18. Wykaz załączników  
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Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego: 

 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia  

2.  Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego 

3.  Załącznik nr 3 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu 

4. Z Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług 
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Załącznik nr 1 

 

 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Opracowanie i wydruk albumu. 

 

Album 

Liczba (szt.): 2500  

Termin realizacji: 22.06.2015 r. 

Parametry techniczne 

albumu: 

 

1. Wymiary: 230 mm x 165 mm. 

2. Papier kreda błysk 170 g/m2; druk 4+4 lakier offsetowy 1+1. 

3. Pełny kolor.  

4. Objętość: min. 64 strony. 

5. Okładka: oklejka na kredzie matowej 135g/m2 + tektura introligatorska 

2,5 mm, folia matowa + lakier UV punktowo. 

6. Oprawa twarda szyto-klejona. Szycie po krótkim boku. 

7. Zawartość albumu (co najmniej):  

 album zawierać będzie tekst i fotografie opisujące potrawy 

kulinarne, wykonawców potraw,  

 tekst treści albumu ora zdjęcia dostarcza Zamawiający w postaci 

pliku elektronicznego na CD oraz pocztą elektroniczną w formacie 

Word.  

8. Wymagania graficzne: 

 odpowiednie rozmieszczenie tekstu, zdjęć i innych elementów 

graficznych wraz z przygotowaniem graficznym i korektą zdjęć, 

 opracowanie graficzne projektu okładki albumu  

 opracowanie graficzne jednolitego układu kolejnych stron albumu, 

 przed przystąpieniem do druku wykonawca ma obowiązek uzyskać 

potwierdzoną akceptację graficzną albumu, 

9. Forma graficzna albumu musi być zgodna z aktualną Księgą 

wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007 – 2013 m.in. zawierać: 

 logotypy: UE, Zamawiającego, Leader, PROW 2007 – 2013.,  

 informacje o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, 

Dostawa: W miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

 

Dodatkowe 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie potrzebne  materiały i 
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informacje:  dokumentację konieczną do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z szatą 

graficzną i treścią merytoryczną przyjętą przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nanoszenia zmian i uwag kierowanych 

ze strony Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji projektu. 

 

Wszystkie przedmioty zamówienia wykonane w ramach zapytania cenowego muszą być 

oznaczone zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013 oraz posiadać 

logo Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
     Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

Załącznik nr 2  

FORMULARZ OFERTOWY 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” 

ul. Harcerska 8 

21-200 Parczew 

 

2. WYKONAWCA: 

Nazwa firmy: ……………………………………………. 

Adres firmy: ……………………………………………. 

Nr telefonu: …………………………………………….. 

e-mail: …………………………………………………. 

NIP: …………………………………………………… 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam ofertę na realizację zamówienia w 

całości na łączną kwotę: ……………… zł netto + …….. zł podatek VAT =  ………….. zł 

brutto 

słownie ……………………………………………………………… brutto (łącznie) 

 

3. OŚWIADCZENIE: 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1)   Zapoznałem/łam się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; 

2) W przypadku udzielenia mi zamówienia gwarantuję wykonanie niniejszego 

zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego i zawartą umową; 

3) Zapoznałem się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem 

zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi informacjami 

niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie 

może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych; 

4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zamawiającego 

dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

………………………………                      …………..…………………….…      

 (miejsce, data)                                                           (czytelny podpis Wykonawcy)  



 
           
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
     Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Ja, niżej podpisany/a 

 

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

 

Oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonania zamówienia. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

………………………………                      …………..…………………….…      

 (miejsce, data)                                                           (czytelny podpis Wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 



 
           
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
     Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

Załącznik nr 4 

Wykaz wykonanych usług 

Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w ostatnich  

3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej:  

3 zamówienia o wartości minimum 15 000 zł każde na wykonanie publikacji o podobnym 

charakterze i zbliżonych parametrach. Pod pojęciem publikacji o podobnym charakterze 

rozumie się: graficzne opracowanie i wydanie publikacji albumowej, drukowanej w pełnym 

kolorze, wkład: papier kreda, oprawa twarda. 
L

p

. 

 

Nazwa podmiotu,  

dla którego 

wykonano usługi 

( dane 

teleadresowe) 

 

Termin 

zakończenia 

usługi (dd/mm/rr) 

 

Wartość usługi 

 

Temat i zakres usługi 

 

1  

 

  

(wartość 

minimum 

15 000,00 zł) 

 

Usługa polegająca na graficznym 

opracowaniu i wydaniu publikacji 

albumowej, graficzne opracowanie 

i wydanie publikacji albumowej, 

drukowanej w pełnym kolorze, 

wkład: papier kreda, oprawa 

twarda. 
 

 

 

 

 

 

łącznie)…………………………

……………………………………

………… 

 

 

 

 

 

 

2   (wartość 

minimum 

15 000,00 zł) 

 

Usługa polegająca na graficznym 

opracowaniu i wydaniu publikacji 

albumowej, graficzne opracowanie 

i wydanie publikacji albumowej, 

drukowanej w pełnym kolorze, 

wkład: papier kreda, oprawa 

twarda. 
 

3   (wartość 

minimum 

15 000,00 zł) 

 

Usługa polegająca na graficznym 

opracowaniu i wydaniu publikacji 

albumowej, graficzne opracowanie 

i wydanie publikacji albumowej, 

drukowanej w pełnym kolorze, 

wkład: papier kreda, oprawa 

twarda. 
 

     

UWAGA! Należy załączyć dowody, czy usługi zostały wykonane należycie - referencje 
(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 

 

 

 

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

miejscowość i data       czytelny podpis Wykonawcy    


