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Konin, dnia 08.05.2019 
 

DG.042.2.120.2019 

 

 

Zapytanie ofertowe 

na opracowanie, wykonanie oraz dostarczenie  

materiałów informacyjnych na potrzeby realizacji projektu 
  

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ramach 

realizacji projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu 

rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, Wydział Rozwoju Gospodarczego 

Urzędu Miejskiego w Koninie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie, wykonanie oraz 

dostarczenie materiałów informacyjnych, konferencyjnych na potrzeby realizacji ww. projektu . 

 

I. Zamawiający: 

Miasto Konin 

Plac Wolności 1, 

62-500 Konin 

NIP: 665 289 98 34 

tel. 63 240 11 11  

fax: 63 242 99 20 

email: sekretariat@konin.um.gov.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

Kod CPV –  79800000-2  Usługi drukowania i powiązane,  

                      79822000-2  Usługi składu,  

                      79822500-7  Usługi projektów graficznych,  

          39294100-0  Artykuły informacyjne i promocyjne  

Celem przedmiotu zamówienia jest promowanie procesu rewitalizacji i upowszechnianie wiedzy 

o rewitalizacji.  

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wydruku folderu informacyjnego o procesie 

rewitalizacji, opracowanie graficzne i druk zaproszeń oraz wykonanie i dostarczenie materiałów 

informacyjnych, konferencyjnych promujących i upowszechniających wiedzę o procesie rewitalizacji 

w ramach projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu 

rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”. 

mailto:sekretariat@konin.um.gov.pl
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Opracowanie i wydruk folderu informacyjnego – informatora. 

 

Informator powinien zawierać informacje o projekcie, o procesie rewitalizacji w Mieście Konin,  

przybliży zainteresowanym i interesariuszom procesu rewitalizacji wypracowane w ramach projektu 

dobre praktyki i doświadczenia.  

Informator powinien zostać opracowany i wydrukowany zgodnie z poniższą specyfikacją: 

 nakład:  300 sztuk, 

 format 21cm x 21cm  

 objętość: 20 stron  + 4 strony okładki, 

 gramatura okładki 250 g, mat, foliowana,  

 gramatura stron wewnętrznych – 130, mat,  

  papier kreda min. 150 g., 

 okładka miękka, 

 druk dwustronny, kolorowy,  

  opracowanie zszyte, 

 logo oraz oznakowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

 wersja językowa: polska 

  

W ramach powyższego zadania Wykonawca zobowiązuje się do: 

 opracowanie wersji elektronicznej folderu informacyjnego w formacie PDF oraz e-pub  

do publikacji internetowych oraz przeglądania w programach e-book, 

 wykonanie składu oraz korekty dostarczonego przez Zamawiającego tekstu, zdjęć i grafik, 

 wykonanie 2 propozycji projektów graficznych folderu i przedstawienie ich Zamawiającemu, 

z których Zamawiający wybierze jeden do dalszej pracy, 

 druku folderu w nakładzie 300 szt. i dostawę gotowego wydawnictwa na koszt Wykonawcy 

do siedziby Zamawiającego , 

 dostawę folderu w wersji elektronicznej (format PDF i e-pub) na płycie CD na koszt 

Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej teksty, zdjęcia oraz grafikę, które posłużą 

do zamieszczenia w informatorze.  
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Opracowanie graficzne oraz druk zaproszeń. 

Opracowanie i druk zaproszeń na konferencję podsumowującą projekt „Rewitalizacja konińskiej 

Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym 

pilotażem” o następującej specyfice: 

 format A5 do A6, 

 kolorowy, składany na raz, 

 nakład 50 szt.  

 

Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych, konferencyjnych  

Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych, konferencyjnych promujących  

i upowszechniających wiedzę o procesie rewitalizacji w ramach ww. projektu, zgodnie z następująca 

specyfikacją: 

Lp. Nazwa produktu Opis wymagań technicznych Ilość 

(szt.) 

 

 

1 

 

 

Notatnik z logo 

rewitalizacji  

i nadrukiem 

- format A5 

- co najmniej 80 kartek (linia/kratka) 

- gramatura papieru co najmniej 70g/m2 

- kartki zszyte 

- okładka usztywniona, lekko wypukła; 

- materiał:  imitacja skóry 

- logo tłoczone na okładce, 

- tasiemka zakładkowa, 

- oznakowania projektów współfinansowanych  

   ze środków Unii Europejskiej 

 

 

 

300 
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Długopis z logo 

rewitalizacji  

i kolorowym 

nadrukiem 

- długopis o wymiarach: dł. co najmniej 13 mm,  

  fi co najmniej 0,7 mm 

- wkład wymienny, kolor wkładu niebieski 

- pstrykany,  

- długość linii pisania co najmniej: 1400m 

- materiał: metal 

- nadruk zamieszczony na artykule piśmienniczym,  

- oznakowania projektów współfinansowanych ze  

   środków Unii Europejskiej 

 

 

 

500 
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Torba papierowa 

laminowana               

z logo rewitalizacji 

i kolorowym 

nadrukiem 

(na zewnątrz druk 

jednostronny) 

- format pionowy 

- wymiary szer. 24 cm głęb. 80 mm, wys. 32 cm 

- papier kredowy – co najmniej 150 g/m2 

- wydruk laminowany folią błysk 

- kartonowe wzmocnienie dna i górnych zakładek 

- uchwyt: sznurek bawełniany lub poliestrowy o dł.     

  ok. 40 cm 

- logo rewitalizacji oraz oznakowania projektów  

  współfinansowanych ze środków UE 

 

 

 

 

500 
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Torba bawełniana 

z logo rewitalizacji  

- torba bawełniana na ramię z dwoma uchwytami 

- gramatura materiału co najmniej 125 g/m2 

- wymiary torby co najmniej: wys. 42 cm, szer. 38 cm,  

  głębokość 0,2 cm 

- długość ucha co najmniej 70 cm 

- logo oraz oznakowania projektów współfinansowanych 

  ze środków UE 

 

 

 

200 
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W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do roboczych konsultacji  

i uzgodnień z Zamawiającym. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej kontroli, konsultacji, 

wprowadzania zmian oraz zatwierdzania projektów wstępnych dot. przygotowania folderu 

informacyjnego w uzgodnieniu z Wykonawcą w trakcie prac związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia oraz do ostatecznej akceptacji projektu folderu informacyjnego przed wydrukiem.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym do bieżącego 

zgłaszania Zamawiającemu zidentyfikowanych problemów w trakcie realizacji  oraz pozostawania  

w stałym kontakcie telefonicznym i e-mailowym. 

 

Materiały informacyjne oraz informator powinien zostać przygotowany zgodnie z Systemem 

Identyfikacji Wizualnej – zasady oznakowania projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej (m.in. logotypy, informacja o współfinansowaniu itp.), który zostanie przekazany 

Wykonawcy po podpisaniu umowy oraz w oparciu o Księgę znaków Konin Witaj!  

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszelkich praw własności 

oraz praw autorskich do wykonanego przedmiotu zamówienia. 

 

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 3 czerwca 2019 r.   

w tym  termin wykonania zaproszeń do dnia 23 maja 2019 r. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub   

czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za 

spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie, zawarte  

w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

2. Doświadczenie 

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie   

przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży 

oświadczenie,  które potwierdzą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia 

ofert (a, jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za okres prowadzenia działalności), 

zrealizował co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu i wydruku folderu informacyjnego.  

Na wezwanie Zamawiającego, zobowiązuję się do przedłożenia dokumentów potwierdzających 

należyte wykonanie powyższych usług. 
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3. Potencjał techniczny i zasoby osobowe 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami 

osobowymi umożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten 

uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym 

zakresie, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli 

Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa 

umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w załączniku nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego.  

 

Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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: 

1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 

2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.  

3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. 

4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż nie jest 

powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

 

Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu: 

 wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych 

w niniejszym zapytaniu ofertowym (Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien dostarczyć  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z formułą „spełnia/nie 

spełnia”. Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, 

podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie 

odrzucona. 
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V. Kryteria wyboru oferty:  

   

Kryterium Opis Waga 

1.  Cena (C) Najniższa łączna cena ofertowa brutto  w PLN 80 pkt 

2. Próbki  

jakościowe (P) 

 

Próbki jakościowe - zostaną ocenione w oparciu  

o nadesłane wraz z ofertą próbki produktów – poprzez ich 

porównanie.  

20 pkt 

 
 

Sposób obliczenia kryterium: 
 

1. Cena (C) 

              Cena brutto oferty najniższej 

C =       x 80 %  

                                       Cena brutto oferty badanej 

 

2. Próbki jakościowe (P) 

Kryterium zostanie ocenione w oparciu o nadesłane wraz z ofertą próbki produktów – poprzez ich 

porównanie, w  tym: 

- jakość zgodna z wymaganym standardem – 0 pkt  

- jakość przewyższająca wymagany standard – 20 pkt. 

Zamawiający oceniać będzie w odniesieniu do wymaganego standardu:  

- rodzaj i jakość szycia (trwałość, moc, pojedyncza, podwójna nitka),  

- sposób graweru (trwałość, głębokość, odporność na ścieranie),  

- estetyka wykonania (brak plam, zacieków, nierówności w szyciu, estetyka klejenia, równość  

   krawędzi, poprawność i trwałość nadruku).  

W zależności od rodzaju oferowanego artykułu w/w kryteria będzie się stosować odpowiednio. 

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów 

jaką może uzyskać oferta to 100 pkt.  

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę 

punktów (C + P). 
 

Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszego przedmiotu zamówienia, niewymienione 

bezpośrednio w opisie przedmiotu zamówienia pozostają po stronie Wykonawcy, nie mogą być 

podstawą do roszczeń wobec Zamawiającego i powinny zostać uwzględnione w kalkulacji ceny 

oferty.  
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6. Sposób przygotowania oferty: 

 Oferta wraz z próbkami powinna zostać przygotowana w języku polskim, trwałą i czytelną 

techniką na formularzu ofertowym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

W przypadku braku pieczęci imiennej na złożonej ofercie, formularz należy podpisać 

czytelnie imieniem i nazwiskiem.  

 Wymagane oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, powinny zostać 

podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku braku 

pieczęci imiennej na złożonej ofercie, formularz należy podpisać czytelnie imieniem  

i nazwiskiem.  

 Należy wypełnić i dostarczyć komplet załączników do zapytania ofertowego (załącznik  1, 2).   

 Wykonawca zobowiązany jest podać wszelkie kwoty w walucie polskiej.  

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 Ofertę należy złożyć do dnia 15 maja 2019 roku, do godz. 12:00,  

z dopiskiem na kopercie: „Opracowanie, wykonanie oraz dostarczenie  

materiałów informacyjnych na potrzeby realizacji projektu”. 

1. listownie/za pośrednictwem firmy kurierskiej (liczy się data wpływu) na adres: Urząd 

Miejski w Koninie – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

lub,  

2. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności  

1, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak wyżej. 

 

7. Warunki dokonania zmiany umowy. 

Zmiana umowy będzie możliwa w przypadku zaistnienia następujących przesłanek: 

 w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

 w przypadku zmiany formy płatności pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz zmiany 

sposobu rozliczania, 

 w przypadku konieczność dostosowania zapisów umowy do wymogów wskazanych przez 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju będące jednostką dotującą, 

 w przypadku zaistnienia czynników zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy, a wpływających na realizację przedmiotu umowy.  

Zmiana umowy każdorazowo wymaga formy pisemnej  
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8. Dodatkowe informacje: 

1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.   

2. Wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 

Wykonawca. 

3. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych. 

4.  Oferty przed upływem terminu składania ofert mogą zostać zmienione. Zmiany dokonuje się 

poprzez  dostarczenie nowej oferty: 

 listownie/za pośrednictwem firmy kurierskiej (liczy się data wpływu) na adres: Urząd 

Miejski w Koninie – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

lub, 

 osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1,  

w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak wyżej, z dopiskiem „Zmiana oferty”. 

5. Oferty przed upływem terminu składania ofert mogą zostać wycofane. Wycofanie oferty może 

nastąpić na podstawie złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty: 

 listownie/za pośrednictwem firmy kurierskiej (liczy się data wpływu) na adres: Urząd 

Miejski w Koninie – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

lub,  

 osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1,  

w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak wyżej, z dopiskiem „Wycofanie oferty. 

6. Złożona oferta obowiązuje 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert 

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Złożenie oferty wadliwej, niekompletnej spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem pkt 

12. 

9. W przypadku, gdy oferta będzie zawierała rażąco niską cenę, Zamawiający zastrzega 

możliwość odrzucenia oferty, po przeprowadzeniu procedury wyjaśnienia. 

10. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny. 

11. Zamawiający dopuszcza kontakt z Wykonawcą w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 

złożonej oferty, w  tym wyjaśnienia dotyczącego zaproponowanej ceny. 

12. Zamawiający zastrzega możliwość poprawy oczywistych omyłek pisarskich i oczywistych 

omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek 
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13. Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę samą 

pozycję w rankingu ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, 

 a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych w zakresie 

ceny. 

14. Forma płatności – przelew na podstawie faktury VAT, wystawionej po dokonaniu odbioru 

przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie 

strony protokołu odbioru. 

15. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie 

najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert. 

 

9. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zapytania ofertowego: 

Dorota Czerniejewska, tel. 63 240 11 32, email: dorota.czerniejewska@konin.um.gov.pl 

Bernadeta Bezulska, tel. 63 240 12 58, email: bernadeta.bezulska@konin.um.gov.pl 

 

10. Załączniki do zapytania ofertowego: 

 Załącznik nr 1 -  oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 Załącznik nr 2 - formularz ofertowy do zapytania ofertowego.  
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