ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwoty 30 000 euro na:
DRUK MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
I. Opracowanie i druk folderu
II Opracowanie i druk przewodnika z mapą
III Druk ulotki
IV Opracowanie i druk plakatów i zaproszeń
ZAMAWIAJĄCY:
Gminy Osrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie
Zareba, ul. Osiedlowa 29, 59 – 800 Lubań
tel. 75 722 1732,
e-mail: gokis.zareba@siekierczyn.pl, http:// www.gokis.siekierczyn.pl
1.

2.

PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest:
I. OPRACOWANIE I DRUK FOLDERU "GMINA SIEKIERCZYN. ŚLADY
POLSKO-NIEMIECKICH TRADYCJI GÓRNICZYCH"
Parametry techniczne folderu:
• Folder 20 x 28 cm
• Okładka – kreda 300g/m2, lakier UV + folia
• Środek – kreda matowa 170 g/m2 + lakier offsetowy
• Ilość stron – 52 + okładka
• Oprawa zeszytowa
• Nakład 1000 egzemplarzy
Zakres zamówienia Folderu:
Tytuł: "Gmina Siekierczyn. Ślady polsko-niemieckich tradycji górniczych"
zawierajacy rozdziały:
1.
2.
3.
4.
5.

Witamy w Gminie Siekierczyn
Środowisko geograficzno-przyrodnicze
Gmina Siekierczyn dawniej
Gmina Siekierczyn dzisiaj
Ślady polsko-niemieckich tradycji górniczych.

W kalkulacji należy uwzględnić:
1. Przygotowanie projektu graficznego na podstawie materiału tekstowego i
zdjeciowego dostarczonego przez Zamawiającego
2. Korektę tekstów sporządzoną przez osobę z udokumentowanym dorobkiem w
postaci minimum jednej publikacji o zbliżonym charakterze.
3. Oznaczenie publikacji numerem ISBN.
4. Nieodpłatne przekazanie egzemplarzy obowiązkowych publikacji
uprawnionym bibliotekom, zgodnie ustawą o obowiązkowych egzemplarzach
bibliotecznych.
5. Dostawę gotowych egzemplarzy do siedziby Zamawiającego
6. Wersję elektroniczną folderu zapisaną w formacie PDF
II. OPRACOWANIE I DRUK PRZEWODNIKA Z MAPĄ "PRZEWODNIK
PO ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ "SZLAK KOPALŃ I SZYBÓW
ZARĘBIAŃSKO-SIEKIERCZYŃSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLA
BRUNATNEGO"
•
•
•
•
•
•
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Parametry techniczne Przewodnika:
Wymiary 11 x 22 cm
Okładka - kreda 300g/m2, lakier UV + folia, rozkładana ze skrzydełkiem;
wewnątrz wklejona mapa przewodnika
Środek – kreda matowa 170g/m2 + lakier offsetowy
Oprawa zeszytowa
Ilość stron – 50 + okładka
Nakład 2000 egzemplarzy
Parametry techniczne Mapy:
Format – B2, składana w harmonijkę, wklejona do Przewodnika
Skala mapy – 1 : 10 000
Druk dwustronny
Mapa zawierająca przebieg ścieżki dydaktycznej z oznaczeniami
Mapa zgodna z GPS
Podkład topograficzny
Nakład – 2000 egzemplarzy
Treść Mapy:
Awers mapy:
legenda w języku polskim i niemieckim zawierajaca w szczególności:
przebieg ścieżki dydaktycznej; skalę liczbową i podziałkę liniową;
oznaczenie terenu: zabudowany, las, łąka itp.; granice obszaru gminy
Siekierczyn; drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, utwardzone,
głównw dukty lesne; obszary lesne, pomniki przyrody, kamieniołomy,
rzeki, zbiorniki wodne (z nazwami głównych rzek i akwenów); zabytkowe
budowle: obiekty budownictwa sakralnego i inne zabytki; szlaki

•
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turystyczne: rowerowe, pisze, konne; oznaczenie: zakłady produkcyjne,
zakład karny, domy kultury, świetlice, boiska sportowe, szkoły,
przedszkole, urząd gminy, bank, osrodki zdrowia, koscioły, cmentarze,
oczyszczalnia ścieków, PSZOK, poczta, restauracja, remiza OSP;
Rewers mapy:
okładka tył i przód ze zdjęciami; lokalizacja gminy Siekierczyn na tle
Polski; informacje o szlakach turystycznych w języku polskim i
niemieckim; zdjecia; dane teleadresowe instytucji oświaty, kultury,
urzedów, sportowych, pomocy społecznej, zdrowotnej, koscioły, banki,
telefony alarmowe.

W kalkulacji dotyczacej Przewodnika i Mapy należy uwzględnić:
Przygotowanie projektu graficznego na podstawie materiału tekstowego
dostarczonego przez Zamawiającego.
Przygotowanie projektu graficznego na podstawie materiału zdjęciowego
wykonanego przez Oferenta
Korektę tekstów sporządzoną przez osobę z udokumentowanym dorobkiem w
postaci minimum jednej publikacji o zbliżonym charakterze.
Oznaczenie publikacji numerem ISBN.
Nieodpłatne przekazanie egzemplarzy obowiązkowych publikacji
uprawnionym bibliotekom, zgodnie ustawą o obowiązkowych egzemplarzach
bibliotecznych.
Dostawę gotowych egzemplarzy do siedziby Zamawiającego.
Wersję elektroniczną Przewodnika zapisaną w formacie PDF
Wersje elektroniczną mapy zapisaną w formacie TIFF lub JPEG.
III. DRUK ULOTKI INFORMACYJNEJ WEDŁUG PROJEKTU
GRAFICZNEGO ZAMAWIAJĄCEGO

•
•
•

Parametry techniczne Ulotki:
Format 3 DL (A4)
Kreda matowa 150 g/m2
Nakład 1500 egzemplarzy

W kalkulacji dotyczacej Ulotki należy uwzględnić:
1. Druk
2. Dostawę do siedziby Zamawiającego

•
•

IV OPRACOWANIE I DRUK PLAKATÓW I ZAPROSZEŃ
Parametry techniczne plakatów:
format A3 na kredzie błyszczącej
nakład - 100 szt.

•
•

Parametry techniczne zaproszeń:
Format A5 składany do A6 na kredzie błyszczącej
nakład 100 szt

W kalkulacji plakatów i zaproszeń należy uwzglednić:
1. Przygotowanie projektu graficznego na podstawie materiału tekstowego i
zdjeciowego dostarczonego przez Zamawiającego
2. Dostawę gotowych egzemplarzy do siedziby Zamawiającego
3. Wersję elektroniczną folderu zapisaną w formacie PDF
W kalkulacji dotyczacej folderu, przewodnika z mapą i ulotki, zaproszenia i
plakatu należy uwzględnić:
Wykonanie projektów graficznych wg poniższych zaleceń zgodnie z wytycznymi
dla beneficjentów Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy
INTERREG Polska – Saksonia w zakresie wypełniania obowiązków
informacyjno-promocyjnych:
https://pl.plsn.eu/documents/19524/32422/Poradnik+beneficjenta/db2815857baa-406b-a6cb-f7bc2db8789a
•

OPIS WARUNKÓW UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
3.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
4.1 Dla przedmiotu zamówienia: Opracowanie i wydanie folderu "Gmina siekierczyn.
Ślady polsko-niemieckich tradycji górniczych" – do 1 listopada 2017 r.
4.2 Dla przedmiotu zamówienia: Opracowanie i wydanie przewodnika z mapą
"Przewodnik po ścieżce dydaktycznej "Szlak kopalń i szybów zarębiańskosiekierczyńskiego zagłębia węgla brunatnego":
a) mapa – do 31 sierpień 2017 r.
b) przewodnik – do 1 grudnia 2017 r.
4.3 Dla przedmiotu zamówienia: Wydruk ulotki – do 31 sierpnia 2017 r.
4.4 Dla przedmiotu zamówienia: Opracowanie i druk plakatów i zaproszeń – do 30
kwietnia 2018 r
4.5 Przed przekazaniem publikacji do druku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
do akceptacji kompletne projekty publikacji (dopuszczalna jest forma
elektroniczna).
4.6 Warunkiem zawarcia umowy z Oferentem jest wcześniejsze podpisanie umowy z
Euroregionem NYSA, co jest skutkiem uzyskania dofinansowania ze środków
Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 20120
4.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
5.

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
6.1 Cenę należy podać dla każdego przedmiotu zamówienia.
6.

KRYTERIA OCENY OFERT :
7.1 Cena - 80%
7.2 Doświadczenie w umiejętności redagowania i wydawania folderów z mapą - 20%
7.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
8.1 Ofertę należy przesłać do dnia 21 kwietnia 2017 r. na adres : Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Siekierczynie, Zaręba, ul. Osiedlowa 29, 59-800 Lubań pocztą
lub drogą elektroniczną na adres: gokis.zareba@siekierczyn.pl na załączonym
druku "OFERTA WYKONAWCY" (załącznik nr 1)
8.2 Do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
8.3 Do oferty należy załączyć przykładowe wydawnictwa lub opracowania, tak aby
możliwa była weryfikacja przez Zamawiającego potencjału i doświadczenia
Oferenta do właściwego wykonania tego zamówienia.
8.4 Do oferty należy załączyć kalkulację przygotowanej oferty.
8.5 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8.6 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
8.7 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
8.

9.

ZAMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

9.1 Zamawiający

zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym
czasie bez podania przyczyny.
9.2 Zamawiający może wprowadzić zmiany do zapytania ofertowego. Zmiana w
zapytaniu ofertowym zostanie dostarczona Oferentom, którzy złożyli ofertę.
9.3 Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem zawiadomienia Zamawiającego
9.4 Zamawiający może poprawić oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe w treści
złożonych ofert, o czym powiadomi Oferenta.
10.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:
10.1 Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Oferentom biorącym
udział w postępowaniu i zostanie umieszczona na stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie
http://gokis.zareba.biposwiata.pl/, http://www.gokis.siekierczyn.pl/
10.2 Ze względu na prowadzenie postępowania w trybie art. 4 ust. 8 ustawy -

Prawo zamówień publicznych postępowanie nie podlega trybowi
odwoławczemu.
10.3 Informacja o zaproszeniu do złożenia oferty wraz z załącznikami została
zamieszczona na stronie internetowej: http://gokis.zareba.biposwiata.pl/ ,
http://www.gokis.siekierczyn.pl/
11. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Jolanta Napadłek, dyrektor GOKiS w Siekierczynie

Dyrektor GOKiS w Siekierczynie
Jolanta Napadłek

