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Częstochowa, 31.10.2019 r. 
 

 

ZAPYTANIE OPERTOWE NR 1/2019  
na usługę tłoczenia płyt DVD5 z nadrukiem i przygotowaniem opakowania płyt, 

wydania książek w ilości 115 000 egz. z dołączoną płytą DVD5 oraz ich 
konfekcjonowaniem, foliowaniem i wysyłką 

 

 
 

I. Zamawiający 

 
Fundacja NIEDZIELA. Instytut Mediów  
ul. 3 Maja 12 
42-200 Częstochowa  
KRS 0000600505 
REGON 36367551500000 
NIP 5732861342 
Strona internetowa: www.fundacja.niedziela.pl, www.nieprzegraj.pl  
 
 

II. Zaproszenie do składania ofert 

 
2.1. W związku z realizacją przez Fundację Niedziela. Instytut Mediów zadania 

pt. „Nie przegraj młodości”, zapraszamy do składania ofert na: 

 

usługę tłoczenia 115 000 sztuk płyt DVD5 z nadrukiem i przygotowaniem 

opakowania płyt, wydania książek w ilości 115 000 egz. z dołączoną płytą 

DVD5 oraz ich konfekcjonowaniem, foliowaniem i wysyłką 

 

2.2. Zadanie, o którym mowa w pkt 2.1 realizowane jest ze środków Ministerstwa 

Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania 

przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, 

fundacji, organizacji i instytucji. 

2.3. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych polskich 

równowartość 30 tyś euro netto, tj. bez podatku od towarów i usług VAT. 

2.4. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych, toteż niniejsze zamówienie zostanie udzielone 

zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

2.5. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oferty, na formularzu 

ofertowym, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłoczenia 115 000 sztuk płyt DVD5 

z nadrukiem i przygotowaniem opakowania płyt, wydania książek w ilości 115 000 

egz. z dołączoną płytą DVD5 oraz ich konfekcjonowaniem, foliowaniem i wysyłką.  

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do 

zapytania ofertowego. 

http://www.fundacja.niedziela.pl/
http://www.nieprzegraj.pl/
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3.3. Kody CPV: 

 

92111000-2      usługi produkcji filmów kinowych i wideo; 

79820000-3      usługi związane z drukowaniem;  

32583000-3      nośniki z zapisem danych i głosu;  

74820000-3      pakowanie i inne podobne usługi;  

22100000-1      drukowane książki, broszury i ulotki; 

79822000-2      usługi składu 

 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.6. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki do 30% wartości wynagrodzenia. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

 
4.1. W postępowaniu mogą brać podmioty, które wykażą, poprzez złożenie 

odpowiedniego oświadczenia, że: 
a) posiadają wiedzę i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia; 
b) pozostają w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 

zamówienia. 
4.2. Na dowód spełniania warunków, o których mowa w pkt 4.1 Wykonawca 

przedkłada stosowne oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 1 i 2 do 
zapytania ofertowego.  

 
 

V. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

 
5.1. Termin realizacji zamówienia: 10 grudnia 2019 r. 

5.2. Wykonawca będzie zobowiązany do wysyłki przedmiotu zamówienia 

do 19 punktów na terenie Polski, które Zamawiający wskaże przy zawarciu 

Umowy (w formie załącznika do Umowy). Wykonawca musi uwzględnić wysyłkę 

różnych ilości książek z dołączoną płytą do 19 miejsc na terenie całego kraju, 

przy czym łączna ilość wysyłanych książek z płytą będzie wynosić 115 000 szt. 

W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości, Zamawiający wskazuje, iż 

koszt wysyłki wliczany jest do ceny przedmiotu zamówienia. 

 
 

VI.  Kryteria oceny ofert 

 
6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają wykluczeniu 

oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria 

i ich znaczenie: 

 

Oferowana cena  100% – 100 pkt 

 

 

6.3. W powyższym kryterium oceniana będzie cena netto oferty. Maksymalną ilość 

punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali 

Wykonawcy będą oceniani według następującego wzoru: 
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           Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu 

PC= ----------------------------------------------------------------------- x 100 

                                    Cena badanej oferty 

 

gdzie: PC -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty netto. 

 

6.4. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

6.5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od zawarcia Umowy, Zamawiający 

jest uprawniony do zawarcia umowy z wykonawcą, który w ramach postępowania 

uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

 

 
 

7.1. W celu wykluczenia konfliktu interesów, zamówienie nie może zostać udzielone 

podmiotowi powiązanemu osobowo lub 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 lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

7.2. Wykonawca przedkłada stosowne oświadczenie o braku powiązań osobowych lub 

kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do formularza 

ofertowego.  

 

VIII. Zmiany w umowie 

 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w Umowie, w stosunku 

do złożonej oferty: 

8.1. Zmiana terminu realizacji Umowy, w przypadkach niezależnych od Wykonawcy, 

w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej; 

8.2. Zmiana terminu wysyłki książek z dołączoną płytą DVD, w przypadkach 

niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia siły 

wyższej; 

8.3. Zmiana punktów, do których zostaną dostarczone książki z dołączoną płytą DVD, 

w przypadkach niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku 

wystąpienia siły wyższej; 

VII.  Warunki wykluczenia 
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8.4. Zmiany w zakresie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, 
w przypadkach niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w przypadku 
trudności technicznych z w realizacji zamówienia; 

8.5. Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości podatku VAT. 
 

 

IX. Termin składania ofert, sposób składania ofert 

 
9.1. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego, na adres e-mail: fundacja.biuro@niedziela.pl . 
9.2. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy oraz zeskanowana. 
9.3. Termin składania ofert: 8 listopada 2019 r. godzina 23:59:59. 

 

X. Unieważnienie postępowania 

 
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn. 
 

XI. Termin związania ofertą 

 
Termin związania ofertą: 30 dni od licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 

XII. Dodatkowe postanowienia 

 
12.1. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania 

ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku zmiana 
w zapytaniu ofertowym zostanie opublikowana w sposób analogiczny do 
opublikowania zapytania ofertowego. 

12.2. W przypadku wskazanym w pkt 1 Zamawiający przedłuży termin składania ofert 
o czas niezbędny do wprowadzania zmian w ofertach. 

12.3. Wszelkie pytania do treści zapytania ofertowego należy kierować na adres 
wskazany w pkt IX ppkt 9.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może 
żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących 
dokumentów, materiałów lub treści złożonych ofert. 

12.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wezwania do złożenia 
wyjaśnień do treści oferty. 

12.5. Zamawiający może poprawić w ofercie: 
a) Oczywiste omyłki pisarskie, 
b) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
12.6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) Jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 
z zastrzeżeniem dotyczącym poprawiania omyłek, 

b) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

c) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
 
 

XIII. Załączniki  

 
1. Załącznik nr 1: opis przedmiotu zamówienia; 

mailto:fundacja.biuro@niedziela.pl
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2. Załącznik nr 2: formularz oferty; 
3. Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu 

i posiadaniu wiedzy i doświadczenia; 
4. Załącznik nr 4: oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu 

i pozostawaniu w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji 
przedmiotu zamówienia; 

5. Załącznik nr 5: oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 
 


