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Szczecin, 03.01.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/INT198/2022 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Szczeciński 
al. Papieża Jana Pawła II 22a 
70-453 Szczecin 
NIP: 851-020-80-05 
 

I. Zamawiający 

Uniwersytet Szczeciński, z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, 

kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą 

efektywnego zarządzania finansami ogłasza zapytanie ofertowe na druk materiałów w 

ramach projektu  INT 198   „Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego 

dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy 

bałtyckiej. Das Meer – Pommern – die Grenzregion als Orte des deutsch-polnischen Dialogs. 

Grenzübergreifendes Netzwerk zur wissenschaftlichen Kooperation und historischen Bildung 

über Ostsee und Odergebiet” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

 

II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Zamówienie poniżej progu określonego w  art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu 

terminu składania ofert.  

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje 

Zamawiający i Dostawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego 

zapytania, drogą elektroniczną. 

4. Zamówienie składa się z jednego zadania. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie 1  

druk materiałów – katalog/broszura, format A5: 
zamówienie obejmuje przygotowanie graficzne i skład dwóch katalogów   
Katalog 1: 
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1. przygotowanie graficzne i skład katalogu - maksymalnie 60 stron - przygotowanie 
pliku pdf na podstawie dostarczonych tekstów (objętość tekstu maksymalnie 2 
arkusze wydawnicze) oraz grafik,  

2. dwie korekty w pdf 
3. wersja: elektroniczna w pdf.  

format:               A5 
wnętrze:             ok. 60  str. ,1+1,  
okładka:             4+0  
 

Katalog 2: 

1. przygotowanie graficzne i skład katalogu maksymalnie 80 stron - przygotowanie pliku 
pdf na podstawie dostarczonych tekstów (objętość tekstu maksymalnie 4 arkusze 
wydawnicze) oraz grafik 

2. dwie korekty w pdf 
3. wersja: wydruk oraz elektroniczna w pdf.  

 
dane:  

format:               A5 
wnętrze:             ok. 80  str. ,1+1, papier biały 80g  
okładka:             4+0 + folia gloss, tektura 240g  
oprawa:              broszura klejona  
pakowanie:         paczka / kartony (pakowanie w kartony lepsze) 
Druk w nakładzie 300 egz. - termin realizacji ok. styczeń - luty 2022.  
 

Projekt graficzny katalogów dostosowany i wykonany przez Wykonawcę na podstawie 

materiałów wskazanych i przekazanych przez Zamawiającego.   

Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały (znaki graficzne, ilustracje – zdjęcia, tekst) do 

katalogów w: styczniu 2022 r. dla Katalogu 1 oraz w lutym lub pierwszej połowie marca dla 

Katalogu 2, do wykorzystania przy przygotowaniu proofu. Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych 

od otrzymania materiałów przedstawi Zamawiającemu 2 proofy kolorystyczne katalogu, 

zgodnie z wymaganiami jakościowo-technicznymi określonymi powyżej. Zamawiający w ciągu  

2 dni roboczych od przekazania proofów zaakceptuje, bądź przekaże swoje uwagi, a 

Wykonawca w ciągu następnych 2 dni roboczych uwzględni ewentualne uwagi Zamawiającego 

i przygotuje ponownie proofy do weryfikacji przez Zamawiającego. Czynność w razie potrzeby 

będzie powtarzana maksymalnie dwa razy.  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować dwie próby składu obejmujące: okładkę, stronę 

tytułową, redakcyjną oraz dwie strony składu tekstu do akceptacji Zamawiającego. 

Zobowiązuje się do konsultowania wszelkich kwestii związanych z leyoutem z Zamawiającym, 

nanieść wskazane korekty i poprawki w składzie. 
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Akceptacja oraz zgłoszenie ewentualnych uwag nastąpi drogą mailową. 

 

IV. PROPONOWANE KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał 
spełnianie kryteriów: 

cena brutto              -     60% 
termin realizacji zamówienia -     40% 
 

2. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt): 
 

Kryterium 1  będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: 
maksymalnie można uzyskać 60% 
Cena brutto (C)  = [(Cn : Cb) x 60 %] x 100 
gdzie: 
Cn -  cena najniższa (brutto)  
Cb -  cena wynikająca z oferty badanej (brutto)  

 
Kryterium 2  będzie obliczone w następujący sposób: 
Termin realizacji zamówienia w danej części   -     40 % 
 
gdzie: 
 
termin realizacji zamówienia 30 dni kalendarzowych – 40 pkt 
termin realizacji zamówienia 60 dni kalendarzowych – 20 pkt 
termin realizacji zamówienia powyżej 60 dni kalendarzowych – 0 pkt  

 
Minimalny termin realizacji zamówienia  – 30 dni kalendarzowych. 
Brak informacji w zakresie terminu realizacji w ofercie spowoduje odrzucenie oferty. 
Termin musi być podany w dniach kalendarzowych. Maksymalny termin realizacji 
zamówienia 60 dni kalendarzowych. W przypadku zaoferowania terminu zamówienia  
krótszego niż 30 dni, do oceny kryterium będzie brany termin 30-dniowy.   
 

3. W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega 

sobie prawo wezwania do złożenia oferty uzupełniającej. Cena w ofercie 

uzupełniającej nie może być wyższa niż w ofercie pierwotnej. 

4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

• będzie niezgodna z niniejszym zapytaniem, 

• jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

• będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5. Ofertę należy złożyć jedno zadanie. 

6. Wykonawca określi wartość brutto zadań na formularzu oferty – załącznik nr 1. 

7. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane 

przez Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty. 
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8. Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie. Ceny muszą być zaokrąglone do 

dwóch miejsc po przecinku. 

9. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do 

umowy.  

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

11. Rozliczenia będą prowadzone w walucie: PLN. 

12. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu 

składania ofert.  

13. W prowadzonym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) 

14. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko 

Zamawiającemu.  

15. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.  

 

IV. DOKUMENTY WYMAGANE:  

a. formularz oferty – załącznik nr 1;  

 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
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VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty można składać w terminie  do 21 stycznia 2022 r. do godz. 15.00 w formie 

podpisanego skanu formularza ofertowego. Oferty należy składać za pośrednictwem 

platformy zakupowej. 

2. Formularz ofertowy powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy lub osoby upoważnionej do złożenia oferty działającej na 

podstawie pełnomocnictwa. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefoniczną 

z zapytaniem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Istotne informacje mające 

wpływ na zmianę warunków oferty udzielane Wykonawcom będą zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

4. Więcej informacji: pawel.migdalski@usz.edu.pl. Osoba do kontaktu: dr Paweł Migdalski 

e-mail paw.mig@usz.edu.pl. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY I SYSTEM ROZLICZENIA  

1. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę.  

2. Rozliczenia finansowe będą odbywały się na podstawie wystawionej faktury przez 

Wykonawcę. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy 

w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod 

względem formalnym i merytorycznym faktury oraz protokołu odbioru po 

zrealizowanej usłudze. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione na każdym etapie 

postępowania, bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w 

przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na 

realizację usługi.  

5. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku gdy kwoty 

przedstawione w ofercie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę i nie podlega wykluczeniu.  

6. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz 

doświadczenie do realizacji zamówienia.  

7. Zamawiający dostarczy wymagane logo/grafiki oraz teksty. 
 

Załącznik – Formularz Ofertowy  
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