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Polska-Słowacja

Mikroprojektpn. „Realnie i wirtualnie w kulturzepoisko-siowaekiegopogranieza"jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramaeh Programu Współpracy Transgranieznej
Interreg V-A Poiska-Slowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E O CENĘ
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r.. poz. 1579 z późn.zm.)
W związku z realizacją mikroprojektu pn. „Realnie 1 wirtualnie w kulturze polskosłowackiego pogranicza" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranieznej Interreg V-A
Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy,
Powiat Bielski zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa
w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w BielskuBiałej, udostępnionego na stronie internetowej www.bip.powiat.bielsko.pl. oraz zgodnie
z ..wytycznymi w zakresie kwalilikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020" z dnia 19 lipca 2016 r.. Rozdział 6.5.1 Rozeznanie tynku, ogłasza zapytanie
ofertowe o cenę na wykonanie przewodnika tuiystycznego pn. „Szlakiem kultuiy pogranicza
polsko-słowackiego" w wersji polsko-słowackiej.
Zamawiający
Powiat Bielski z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, NIP:
937-21-85-644
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przewodnika turystycznego pn. ,.Sziakiem
kultury pogranicza polsko-słowackiego" w wersji polsko-słowackiej. Przewodnik zawierać
ma informacje o atrakcjach kulturowych powiatu bielskiego oraz miasta Namestovo i regionu
Orawy m.in. opis\ wybranych obiektów zabytkowych, muzeów, izb regionalnych, propozycje
wycieczek ze zwiedzaniem atrakcji kulturalnych i przyrodniczych.
Założenia doty czące realizacji przewodnika tuiy stycznego:
a) Zamawiający do-starczy zdjęcia w rozdzielczości min 300dpi oraz kody QR
umożliwiające podgląd spaceru wirtualnego do wybranych obiektów za pomocą aplikacji
mobilnej.
b) Wykonawca odpowiedzialny będzie za wykonanie publikacji zgodnie z poniższymi
założenia technicznymi:
- opracowanie autorskie tekstu przewodnika (około 25-30 stron. 1800 znaków7str)
- projekt graficzny przewodnika,
- skład.
- podwójna korekta tekstów przed drukiem w porozumieniu z Zamawiającym,
- wy^konanie mapy na skrzydło okładki.
- druk 3000 sztuk.
- tłumaczenie tekstu na język słowacki.
- ilość stron 64
4 strony okładki,
- nadanie numeru ISBN.
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Okładka; format 123 x 175 mm+ 1 skrzydełko łłO mm. papier kreda błysk 250
g+folia maiowa+lakier UV miejscowo, kolorystyka 4+4. objętość stron: 4
Środek: format 123 x 175 mm. papier magno volume IDO g/m2, kolorystyka: 4+4,
objętość stron 64.
-oprawa klejona.
dostawa do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącej współpracy przy opracowaniu i realizacji
przedmiotu Zamów ienia.
Kod CPV:
79800000-2 - usługi drukow ania i pow iązane
I I . Termin realizacji zamówienia - do dnia 30.03.2018 r.
I I I . Miejsce i termin składania ofert:
1. Podmioty zainteresowane realizacją zamówienia proszone są o złożenie swojej oferty.
2. Ofertę należy przesiać na adres mailowy: maiJdalena.wiezik@:powiat.bielsko.pl lub
natalia.siatkowska-stusekfS;po wiat.bielsko.pl
łub przesłanie oiyginału oferty albo złożenie go osobiście pod adresem:
Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury. Sportu i Turystyki
Starostwo Powiatowe
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
pok. 310
w terminie do 27.11.2017 roku, godz. 9.00.

4.
5.
6.
7.

3. Oferty przjsiane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania oferty pocztą tradycyjną łkzy się dala wpływu do
Zamawiającego, a nie data jej wystania.
Ocena ofert zostanie dokonana najpóźniej do dnia 8 grudnia 20ł7 r. O wyniku
postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców drogą maiłową.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub doprecyzować
swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na portalu Powiatu Bielskiego:
http://www.powiat.bielsko.pl/powiat/prograniy-unijne.efrT/inne/62-funduszeeuropeiskie/efrr/mikroprojekty/1728-realnie-i-wirtualnie-w-kułłurze-polsko-slow'ackiegopogranicza

IV. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofenę stanowi Załącznik nr 1- formularz oferty z podpisem i pieczęcią osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy; Zamawiający dopuszcza możliwość
przesłania skanu podpisanej oferty,
2. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik
nr ł do niniejszego zapytania ofertowego, w którym wskazać należy całkowitą kwotę
bruttti zamówienia, kwotę podatku VAT, kwotę netto zamówienia oraz wykaz
minimum 3 przewodników turystycznych zgodnie z opisem wamnku udziału w
postępowaniu.
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3. Wraz z oterlą należy złożyć 1 wizualizację koncepcji graficznej okładki i
standardowego modułu rozdziału na realizację przewodnika turystycznego - w formie
papierowego wydruku bądź przesłać wraz z ofertą w formie pliku jpg. lub pdf.
4. Oferta powinna być sporządzona w jęz; ku polskim na komputerze.
5. Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie
muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką.

V.
1.

Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający określa, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunek udziału dotyczący doświadczenia Wykonawcy.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wy kazać w
formularzu ofertowym, wykonanie co najmniej 3 przewodników turystycznych,
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) o nakładzie minimum 3
tysięcy egzemplarzy i objętości minimum 50 stron, z których każdy obejmował
opracowanie mciyloiyczne treści oraz druk wydawnictwa. Wykonane przewodniki
turystyczne muszą mieć charakter wyłącznie tuiystyczno-promocyjny (mają dotyczyć
opisu atrakcji turystycznych, oferty turystycznej, produktów turystycznych, atrakcji
kulturowych).
Wykaz musi zawierać tytuł wydawnictwa, datę wykonania, nakład wraz z liczbą stron
wraz z dowodami* określającymi czy te usługi został) wykonane należycie.

*dowodami są rekomendacje, referencje, protokoły odbioru bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy:
2. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w
pkt.) bądź nie dostarczy wraz z ofertą dowodów potwierdzających należjte wykonanie usług
zostanie wykluczony z udziału w^ postępowaniu i jego oferta nie będzie rozpatrywana.

VI. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Całkowita cena brutto wykonania publikacji - 60%
2. Koncepcja graficzna- 40%
Ad. 1 Sposób obliczania punktacji w kryterium cena:
Cena najniższej złożonej oferty
Cena PC =

x lOOpkt

x60%

Cena badanej oferty
Ad. 2 Sposób obliczania w kryterium koncepcja graficzna:
ilość przyznanych pkt
Koncepcja graficzna: PK =
x 100 pkt x40 %
Ilość pkt oferty z największą ilością pkt
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Przesłana przez wykonawcę wizualizacja koncepcji graficznej okładki i standardowego
modułu rozdziału na realizację przewodnika turystycznego będzie podlegać ocenie
i punktacji przez przedstawicieli Zamawiającego w następujący sposób:
I miejsce - 30 pkt.
II miejsce - 20 pkt.
Iii miejsce - 10 pkt.
Pozostałe ofert) - O pkt.
W przypadku kiedy oferta nie będzie zawierała wizualizacji, w kryterium I I otrzyma O pkt.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru 3,2 lub 1 koncepcji graficznej okładki
i standardowego modułu rozdziału na realizację przewodnika turystycznego spośród
złożonych ofert spełniających wymagania dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. W
przypadku wyboru wyłącznie jednej koncepcji Zamawiający przyzna tylko miejsce I ; w
przypadku wyboru 2 koncepcji Zamawiający przyzna tylko miejsca I i II.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (suma
punktów) w kryteriach cena oraz koncepcja graficzna.
W przypadku jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców^ otrzyma taką samą liczbę punktów
zamówienie zostanie udzielone temu z nich. któr) z\oży\ ofertę o niższej cenie. W przypadku
jeżeli Wykonawc) złożyli oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie tych
Wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy
składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych
ofertach.

VII. Zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zapisów umowy, która zostanie zawarta
z Wykonawcą wybranym w ramach przedmiotowego postępowania m.in. w zakresie terminu
dostawy przedmiotu umowy.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego Zapytania Ofertowego można uzyskać
w Biurze ds. Promocji Powiatu. Kultury. Sportu i Turystyki pod numerem telefonu
033 813 68 73,
^
2. Do zap\ tania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
TA
U \{ 20^9^.
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ZARZĄDU

'Katdrzynd'Mciiifftł^'
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Data i podpis osób
do reprezentowania

upoważnionych
Zamawiającego

