Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet V. - Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.4. - Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
„Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu krążenia ratowników medycznych zatrudnionych w publicznym systemie
ochrony zdrowia”

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 w trybie rozeznania rynku
dotyczące wyboru Wykonawcy usług: przygotowania projektu składu graficznego podręcznika
wraz z okładką na potrzeby druku oraz druku 780 sztuk podręcznika dla uczestników szkoleń
realizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie chorób
układu krążenia ratowników medycznych zatrudnionych w publicznym systemie ochrony
zdrowia" w ramach Działania 5.4. - Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. ZAMAWIAJĄCY
1.Nazwa i adres Zamawiającego
Lider projektu - Piotr Wyrwa Centrum Szkoleń Ratowniczych
ul. ks. Kazimierza Łazarskiego 5
34-600 Limanowa
NIP: 737-188-14-70
REGON: 120324681

Osoba do kontaktu: Ewelina Spędzia
Mail/telefon: ewelinaspedzia@csr24.pl, tel: 504 333 118
II. DATA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
14.07.2017 r.

III. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty można składać do dnia 22.07.2017 r. do godziny 23.59 (liczy się data i godzina
wpłynięcia oferty do Zamawiającego). Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera
lub osobiście na adres: Biuro projektu, Ul. J. Marka 4, 34-600 Limanowa lub przesłać na adres e-mail:
ewelinaspedzia@csr24.pl. Oferty przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą
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rozpatrywane. W razie pytań prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną do kontaktu: tel: 504 333 118
lub e-mail: ewelinaspedzia@csr24.pl

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia
Usługi
2. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług:
1) PRZYGOTOWANIE SKŁADU GRAFICZNEGO PODRĘCZNIKA
 zaprojektowanie i wykonanie projektu graficznego okładki, strony tytułowej
i layout'u wnętrza podręcznika, którego opracowanie merytoryczne zostanie
przekazane przez Zleceniodawcę (tj. spisu treści, początków rozdziałów, stron
tekstowych z uwzględnieniem elementów graficznych podręcznika);
 korekta techniczna;
 skład, łamanie i przygotowanie do druku zaakceptowanego przez Zamawiającego
podręcznika edukacyjnego;
 konwersja i zapewnienie odpowiedniej rozdzielczości grafik;
 odbiór i akceptacja wydruku próbnego.
2) DRUK 780 SZTUK PODRĘCZNIKA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ:
Nakład: 780 stuk
Parametry techniczne:
 objętość podręcznika: ok. 100 str.;
 format podręcznika: A4, druk czarny, orientacja pionowa;
 oprawa: miękka, klejona w odcieniach koloru czerwonego i granatowego, foliowana
- folia błysk jednolity;
 papier: z odzysku (recyklingowy) zgodny z normami.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79822500-7 Usługi projektów graficznych
79820000-8 Uslugi związane z drukowaniem
79822000-2 Usługi składu
4. Oferty częściowe
Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.

Biuro projektu:
Ul. J. Marka 4, 34-600 Limanowa
Tel. 504 333 118, email: ewelinaspedzia@csr24.pl
www.csr24.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5. Czas trwania zamówienia / termin wykonania
30 dni od podpisania umowy.
6. Miejsce realizacji zamówienia
Zamówienie może być realizowane poza siedzibą Zamawiającego.

7. Ważność oferty
30 dni od dnia otwarcia ofert
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (kryterium oceniane będzie na zasadzie
spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje i oświadczenia zawarte w formularzu
ofertowym).
2. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe
i terminowe wykonanie zamówienia (kryterium oceniane będzie na zasadzie
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym).
3. Nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości (kryterium oceniane będzie
na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia zawarte w formularzu
ofertowym).
4. Nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (kryterium
oceniane będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia zawarte
w formularzu ofertowym).
Wykonawcy nie spełniający powyższych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
Zamawiający zastrzega, iż prawdziwość deklarowanych informacji może zostać
zweryfikowana przez Zamawiającego na etapie oceny ofert poprzez konieczność dostarczenia
wiarygodnych dokumentów.
VI. WARUNKI WYKLUCZENIA
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Zamawiający zastrzega, iż prawdziwość deklarowanych informacji może zostać
zweryfikowana przez Zamawiającego na etapie oceny ofet poprzez konieczność dostarczenia
wiarygodnych dokumentów.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą
sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty (max 100 pkt.)
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria oraz ich wagę:
 cena przedmiotu zamówienia - 80%,
 termin realizacji - 20%.

Sposób obliczenia punktów w kryterium cena:
najniższa cena spośród złożonych ofert

PC =

x 100 x 80%
cena badanej oferty

PC oznacza ilość punktów w kryterium cena.
Za cenę uważa się cenę brutto uwzględniającą wszystkie koszty związane z wykonaniem
zlecenia.
Sposób obliczenia punktów w kryterium termin realizacji (0-20):

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie 28-30 dni - 0 pkt.
 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie 21- 27 dni - 10 pkt.
 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie krótszym niż 21 dni 20 pkt.

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY
Oferta, musi zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załączniki nr 1 do zapytania
ofertowego oraz zawierać oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2).

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszej procedury,
w szczególności, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawców będą wyższe od kwoty,
jaka została przeznaczona na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
DANE WYKONAWCY
Nazwa:
Adres siedziby:
NIP:
DANE OSOBY KONTAKTOWEJ
Imię i nazwisko:
e-mail/ telefon:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2017
z dnia 13.07.2017
r. dotyczące wyboru
Wykonawcy w postępowaniu o wykonanie usługi przygotowania składu graficznego
podręcznika wraz z okładką na potrzeby druku oraz druku 780 sztuk podręcznika
dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji
zawodowych w zakresie chorób układu krążenia ratowników medycznych zatrudnionych
w publicznym systemie ochrony zdrowia” składam poniższą ofertę:
I.

WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ CZAS JEGO REALIZACJI

Lp.

Usługa

1

Przygotowanie składu graficznego
podręcznika

2

Druk 780 sztuk podręcznika

Termin
realizacji
usługi (liczba
dni)

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

(netto PLN)

(brutto* PLN)

Łącznie:
*Wynagrodzenie brutto zawiera w sobie podatek VAT
Wartość wynagrodzenia brutto łącznie (słownie): ............................................................................
................................................................................................................................................................
II. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone
w zapytaniu ofertowym. Wykonawca oświadcza, że świadczone przez niego usługi spełniają
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wszystkie wymagania podmiotowe oraz że realizacja będzie prowadzona zgodnie z warunkami
określonymi w zapytaniu ofertowym.

III.

WARUNKI OFERTY

Warunki i termin płatności: ..................................................................
Termin ważności oferty …………………………………....................
Ofertę sporządził: ……………………………………………………..

Data sporządzenia:

………………………………

Podpis Wykonawcy:

......…………………………….
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Wykonawca: …………………………………………..........
Adres:…………………………………………………….....
NIP………………………………………………………….

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany z Zamawiającym (Piotr Wyrwa Centrum Szkoleń
Ratowniczych) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………
data

....……………..……………………….……........
Podpis upoważnionegprzedstawiciela Wykonawcy
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