
RO-410.083/200/2012
Biatystok 09 maja 2012 r.

Zapytanie ofertowe

na opracowanie graficzne oraz publikacj? (zamieszczenie) 4 ogtoszeri prasowych w tygodniku ba^dz
dwutygodniku o zasi^gu ogolnokrajowym w dodatku, rubryce albo dziale poswi^conym edukacji.

Postqpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych - wartosc
zamdwienia nie przekracza wyrazonej w ztotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy).

I. Beneficjent (Zamawiaja_cy):

Politechnika Biatostocka
15-351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

II. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

1.1

Przedmiot zamowienia llosc Inne informacje

opracowanie graficzne oraz publikacj? (zamieszczenie)
ogtoszenia prasowego w tygodniku ba^dz dwutygodniku o
zasi^gu ogolnokrajowym w dodatku, rubryce albo dziale
poswi^conym edukacji w ramach projektu ,,Centrum
Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki
Bialostockief realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013,

Kolor, co najmniej
strony

II.2

Przedmiot zamowienia llosc Inne informacje

opracowanie graficzne oraz publikacj? (zamieszczenie)
ogloszenia prasowego w tygodniku ba^dz dwutygodniku o
zasi^gu ogolnokrajowym w dodatku, rubryce albo dziale
poswi^conym edukacji w ramach projektu ,,Podniesienie
potencjatu uczelni wyzszych jako czynnik rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy" realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 2007 -
2013

Kolor, co najmniej
strony

II.3

Przedmiot zamowienia

opracowanie graficzne oraz publikacj§ (zamieszczenie)
ogloszenia prasowego w tygodniku bajjz dwutygodniku o

llosc

1

Inne informacje

Kolor, co najmniej 1 strona
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fp.
zasi^gu ogolnokrajowym w dodatku, rubryce albo dziale
poswi?conym edukacji w ramach projektu JNNO-EKO-
TECH" Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze
alternatywnych zrodet energii, budownictwa
energooszczqdnego i ochrony srodowiska PB"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007 - 2013

II.4

Przedmiot zamowienia

opracowanie graficzne oraz publikacj? (zamieszczenie)
ogJoszenia prasowego w tygodniku bqdz dwutygodniku o
zasi^gu ogolnokrajowym w dodatku, rubryce albo dziale
poswi?conym edukacji w ramach promocji Politechniki
Bialostockiej

Hose

1

Inne informacje

Kolor, co najmniej 1/4
strony

III. Szczegotowe wymagania w stosunku do zamowienia:

a) Wykonawca zobowia/any jest do sktadu tekstu przestanego przez Zamawiaja^cego i kreacji
graficznej ogtoszenia (tresc zostanie dostarczona przez Zamawiajapego);

b) Wykonawca zobowia/any b?dzie do przedstawienia zamawiajqcemu wersji artykulu
przygotowanego do druku, przed jego publikacjet w prasie, w celu wniesienia poprawek ora z
uzyskania zatwierdzenia;

c) Wykonawca dostarczy bezplatny egzemplarz tytulu prasowego z dnia, w ktorym ukazate si?
publikacja;

d) Wykonawca zobowia^zany jest do oznakowania ogloszeri zgodnie z aktualnymi wytycznymi
dotyczapymi oznaczenia projektow w ramach Programow Operacyjnych 2007 - 2013 oraz
wskazaniami Zamawiajqcego;

e) Termin realizacji zamowienia do 30 maja 2012 roku.

IV. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert cz^sciowych.

V. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

a) Wykonawca musi posiadac uprawnienia do wykonania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci jesli
przepisy prawne naktadaja^ obowia/ek posiadania takich uprawnieri;

b) Wykonawca musi znajdowac si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaja^cej wykonanie
zamowienia;

c) Wykonawca musi dysponowac potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

d) Wykonawca musi wydawac tygodnik lub dwutygodnik i dystrybuowac je na obszarze kraju;
e) Z mozliwosci realizacji zamowienia wylqczone sa^ podmioty, ktore powia^zane sa^ z Zamawiajapym

lub osobami upowaznionymi do zaciajgania zobowia^zaii w imieniu Zamawiaja^cego lub osobami
wykonuja^cymi w imieniu Zamawiaja^cego czynnosci zwiqzane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitatowo poprzez:

- uczestnictwo w spoJce jako wspolnik spoiki cywilnej lub spotki osobowej,
- posiadanie udziaJow lub co najmniej 10% akcji,
- pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzajjzaja^cego, prokurenta, pelnomocnika,
- pozostawanie w zwia/ku malzehskim, w stosunku pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powia^zah kapitabwych lub osobowych, o ktorych mowa powyzej oferent
ztozy oswiadczenie o braku wyst?powania ww. powiazari.
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VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Wykonawcy zobowiajzani sa^ zapoznac si? doktednie z informacjami zawartymi w Zapytaniu
ofertowym i przygotowac ofert? zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie;

b) Wykonawcy ponosza[ wszelkie koszty wlasne zwia/ane z przygotowaniem i zlozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku post?powania;

c) Zamawiajapy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w
zwia_zku z przygotowaniem i ztozeniem oferty;

d) Wykonawcy zobowiqzuja^ si? nie podnosic jakichkolwiek roszczeh z tego tytulu wzgl?dem
Zamawiajqcego;

e) Oferta zgodnie z zatqcznikiem nr 1 powinna bye sporzqdzona w j?zyku polskim, na maszynie do
pisania, komputerze lub innajrwala^ czytelna^technikaj

f) Oferta musi bye podpisana przez osob? lub osoby uprawnione do wyst?powania w obrocie
prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi bye czytelny lub opatrzony pieczajka^ imienna^.
W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje peinomocnik, nalezy dota^czyc pelnomocnictwo
potwierdzaj^ce zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Oferenta;

g) Ewentualne poprawki w tekscie Oferty musza^ bye naniesione w czytelny sposob i parafowane
przez Osoby Uprawnione;

h) Wykonawca powinien przygotowac ofert? na formularzu stanowia^cym za<e(cznik nr 1 do niniejszego
zapytania.

VII. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przesJac w terminie do dnia 16 maja 2012 r. w zamkni^tej kopercie (zapiecz^towanej w
sposob gwarantujapy zachowanie w poufnosci jej tresc oraz zabezpieczaja^cej jej nienaruszalnosc na
adres: Politechnika Biatostocka 15 - 351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A - Biuro ds. Rozwoju i
Programow Miqdzynarodowych z dopiskiem:

,,Oferta na opracowanie graficzne oraz publikacjq (zamieszczenie) ogtoszen prasowych w tygodniku
badz dwutygodniku o zasiqgu ogolnokrajowym w dodatku, rubryce albo dziale poswiqconym edukacji"

Oferty, ktore wptyna^ do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie skladania ofert
b?da odsytane bez otwierania. Nie dopuszcza si? sktadania ofert w wersji elektronicznej

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia
oraz powinna uwzgl?dniac ewentualne rabaty. Wykonawca zobowia/any jest do podania calkowitej
ceny zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po przecinku

IX. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent b?dzie si? kierowat przy wyborze oferty:

Zamawiaj^cy dokona oceny waznych ofert na podstawie nast?pujatcych kryteriow:

a) Cena - 45 %

b) Naklad — 45 %. Oferent deklaruje wielkosc naWadu.

c) Wielkosc artykuJu - 10 %

X. Ocena ofert:
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Sposob oceny ofert:

Ad. IX a)

Oferta z najnizsza^ cena^ uzyska 45 pkt. w tej czesci oceny. Pozostate oferty zostana^ ocenione wg
nastepujapego wzoru:

Cn = c min/cn ) * 45 pkt.

c min - cena minimalna wsrod ztozonych ofert
c n - cena zaproponowana przez Oferenta n

Ad. IX b)

Oferta o najwyzszym naktadzie otrzyma 45 pkt. w tej czesci oceny. Pozostate oferty zostana^ ocenione
wg nastepuj^cego wzoru:

Nn= (n n/n max) * 45 pkt.

n n - naktad Oferenta n
n max - najwyzszy naktad wsrod ztozonych ofert

Ad. IX c)

Oferta o najwi^kszej wielkosci artykutu otrzyma 10 pkt. w tej cz?sci oceny. Pozostate oferty zostana^
ocenione wg nast§pujqcego wzoru:

Wn= (w n/w max) x 10 pkt.

w n - wielkosc artykutu Oferenta n
w max - najwi^ksza wielkosc artykutu wsrod ztozonych ofert

Oferta, ktora uzyska najwi^ksza^ liczb? punktow, b^da^ca^ suma^ punktow uzyskanych z poszczegolnych
kryteriow oceny, zostanie uznana za najkorzystniejsza^.

XI. Rozstrzygniecie postepowania i zlecenie realizacji zamowienia

Post^powanie ofertowe zostanie rozstrzygni^te nie pozniej niz w dniu w dniu 17 maja 2012r. 0
wynikach postepowania jego uczestnicy zostana^ poinformowani droga^faxowa^ lub mailowa^ najpozniej
w dniu 16 maja 2012r. do godz. 15.30. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku
rozstrzygniecia postepowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamowienia oraz umowa z
dodatkowymi informacjami wskazanymi w tresci niniejszego zapytania.

Biatystok, 09 maja 2012r.

Zatwierdzit i podpisat:

Kierownik Biura ds. RozwoVp
i Programow Mi?dzynarodowyc'

Daniel Lukasz Pucr

POLITECHNIKA BIALOSTOCKA
BIURO DS. ROZWOJU

I PROGRAMOW MI5DZYNARODOWYCH
15-351 Biatystok, ul.Wiejska 45A
tel. (85) 746 91 68; (85) 746 91 78
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Zata_cznik nr 1 - Formularz ofertowy

Piecz^c Oferenta Miejscowosc, data

Oferta na opracowanie graficzne oraz publikacje (zamieszczenie) 4 ogtoszeh prasowych w
tygodniku bqdz dwutygodniku o zasi$gu ogolnokrajowym w dodatku, rubryce albo dziale

poswi$conym edukacji.

Nazwa Oferenta:
Adres Oferenta:
Osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta:
Osoba do kontaktu w sprawie oferty:
Telefon do kontaktu w sprawie oferty:
Adres e-mail do kontaktu w sprawie oferty:

Tytut prasowy

Nakted

Cena brutto ogbszenia

Wymiary publikacji (w mm)

11.1 II.2 II.3 II.4

Wymagania obligatoryjne:

1. Oswiadczam, iz posiadam wszystkie niezbfdne uprawnienia do wykonania dziatalnosci lub czynnosci
okreslonej w przedmiocie zamowienia (jesli przepisy prawne nakladaja. obowigzek posiadania takich
uprawnieh).

2. Oswiadczam, iz znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaja.cej wykonanie
zamowienia.

3. Oswiadczam, iz dysponuj? potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.
4. Oswiadczam, iz tygodnik/dwutygodnik* wydawany i dystrybuowany jest naterenie catego kraju.
5. Oswiadczam, ze jestem/nie jestem* powiazana(y) z Zamawiaja.cym lub osobami upowaznionymi do

zaciagania zobowiazari w imieniu Zamawiaja.cego lub osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiaja_cego
czynnosci zwia_zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub
kapitatowo poprzez:
- uczestnictwo w spotce, jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,
- posiadanie udziatow lub co najmniej 10% akcji,
- petnienie funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarza^dzaja.cego, prokurenta, petnomocnika,
- pozostawanie w zwig,zku matzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

6. Oswiadczam iz, zapoznatam(em) si? z zapytaniem ofertowym oraz deklaruj?, iz
w przypadku wybrania mojej oferty zobowia/uje sie do podpisania umowy w terminie oraz miejscu
wskazanym.

(pieczec Oferenta i czytelny podpis przedstawiciela)

*niepotrzebne skreslic
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