Jawor, dnia 08.01.2021 r.
IF.2600.1.2021
Zaproszenie do złożenia oferty
Zamawiający: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26,
NIP 695 15 25 969, REGON 390 647 162, zaprasza do składania ofert na:
Opracowanie graficzne i druk ulotki informacyjno-promocyjnej w ramach projektu: „Zwiększenie

dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim”

1. Przedmiot zamówienia:
- ulotki w ilości 6 000 sztuk w formacie A4, druk pełen kolor obustronnie; papier kreda matowa min.
130g; bigowanie - łamanie na 3. Wszystkie ulotki muszą być poskładane.
Zamówienie swoim zakresem obejmuje: wykonanie projektów graficznych (do uzyskania akceptacji
Zamawiającego), przygotowanie do druku, wydruk oraz dostawę w określonym terminie do siedziby
Zamawiającego. Projekty graficzne materiałów przygotowywane zostaną przy współpracy z
Zamawiającym i według jego wskazówek, aż do momentu ostatecznej akceptacji.
Wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu prepozycje 3 wersji szaty graficznej ulotki (do 5 dni
kalendarzowych od podpisania umowy) przy wykorzystaniu tekstów i elementów graficznych
przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca może również zaproponować własne materiały
graficzne.
Zamawiający zastrzega, że nie określa maksymalnej ilości modyfikacji/poprawek, które Wykonawca
będzie musiał nanieść w celu zaakceptowania projektu graficznego ww. elementów zamówienia.
Odmowa naniesienia poprawek przez Wykonawcę (do momentu akceptacji części graficznej) może
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Wówczas Zamawiający będzie mógł
odstąpić od umowy (w formie pisemnej) i naliczyć karę umowną.
2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 12 lutego 2021 r.
3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert:
L.p. Kryterium
1
Cena

Waga
100 %

Punkty
100 pkt

Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą
całość wykonania przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT, a także
inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4. Warunki płatności: 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod
względem merytorycznym i finansowym faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru
przedmiotu Zamówienia bez uwag.
5. Warunki udziału w postępowaniu - dokumenty wymagane przez Wykonawcę:
- wypełniony i podpisany załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy;
- udokumentowanie doświadczenie w realizacji tego typu zadań (zaprojektowanie i druk ulotek, broszur)
poprzez załączenie poświadczeń/referencji z terminowo i należycie wykonanych 3 różnych usług
(od 3 różnych Zamawiających).
Jeżeli Wykonawca/oferent nie spełni choćby jednego z powyższych warunków jego oferta zostanie

odrzucona. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, osoby prawne, osoby fizyczne), którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji tego
typu usług, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
6. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:
• Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w terminie
do dnia 15 stycznia 2021 r., do godz. 14.00, mailowo: i.barej@powiat-jawor.pl, lub dostarczyć
w ww. terminie do Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, Biuro Obsługi Klienta
(parter)/urna do składania korespondencji. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i
adres Zamawiającego oraz nazwa przedmiotowego postępowania, tj.: Opracowanie graficzne i i
•
•

druk ulotki informacyjno-promocyjnej w ramach projektu: „Zwiększenie dostępności do Urzędu
poprzez wdrożenie e-usług w Powiecie Jaworskim”

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
Oferty, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

7. Oświadczenia:
Wykonawca składający ofertę jednocześnie oświadcza, że:
- zapoznał się z zakresem zadania określonym w zaproszeniu do złożenia oferty i nie wnosi do niego
zastrzeżeń, w razie wybrania jego oferty zobowiązuje się do realizacji zamówienia na warunkach
określonych w niniejszym postępowaniu;
- zdobył wszelkie informacje, konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania zadania oraz, że
wycenił wszystkie niezbędne prace do prawidłowego wykonania zadania;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem zdolnym do wykonania
zamówienia. Zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.
- Wykona całość zadania w terminach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty;
- zapoznał się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych (załącznik do postępowania).
- zapoznał się z projektem umowy, akceptuje jej warunki i zobowiązuję się w przypadku wyboru jego oferty
do zawarcia umowy zgodnie z jej zapisami
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
b) Niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny,
c) wezwania do uzupełnienia niekompletnej oferty,
d) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego postępowania
9. Kontakt z Zamawiającym wyłącznie w formie pisemnej poprzez e-mail: i.barej@powiat-jawor.pl
Zamówienie przeprowadzone w trybie art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

