Warszawa, dnia 11.12.2018 r.
Rozeznanie rynku - przeprowadza się w celu zbadania oferty rynkowej
oraz wyboru Wykonawców
W związku z realizacją projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa
małopolskiego", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [PO WER], Oś Priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy o dofinansowanie:
UDA.POWER.02.10.00-00-3005/18-00), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie i
dostawę materiałów szkoleniowych dla 688 Uczestników/Uczestniczek Projektu.

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wspólny słownik zamówień (kod CPV):
22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki,
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy.
2. Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie i dostawa materiałów szkoleniowych, tj.:
 długopis: metalowy, z aluminiowym oksydowanym korpusem, wyposażony w metalowy klip
oraz metalową końcówkę w kolorze srebrnym, wkład: wymienny typu JUMBO, kolor niebieski, znaki
graficzne na obudowie (grawer laserowy), ilość – 688 szt.;
 notes: twarda okładka (przód + tył), kolor 4/0 (projekt jednostronnie zadrukowany w pełnej
kolorystyce), folia mat 1/0, papier offset 80g/m2, kolor 4/0, bez spadu, objętość do 50 kartek,
klejenie po krótszym boku (góra), liniatura – kratka, format A4, znaki graficzne – na każdej stronie,
ilość – 688 szt.;
 pendrive: pojemność min. 16 GB, kompatybilność z systemem Windows XP i nowszymi, interfejs –
wersja USB 2.0 lub wyższa, obudowa: metalowa (błyszcząca lub matowa) lub tworzywo sztuczne,
znaki graficzne na obudowie (grawer laserowy), ilość – 688 szt.;
 teczka: o formacie A4, z gładzonego kartonu, lakierowana, zadruk jednostronny w pełnym kolorze,
gramatura – min. 350 g/m², znaki graficzne – na froncie teczki, w teczce musi się zmieścić w/w
notes i n/w ćwiczenia (grubość min. 20 mm), ilość – 688 szt.;
 certyfikat: format A4, papier powlekany 160 g/m2, awers pełnokolorowy (CMYK), rewers czysty,
znaki graficzne, ilość – 688 szt.;
 ćwiczenia: format A4, okładka: lakierowana, kolorowa, oprawa zeszytowa (bez haczyków),
gramatura okładki – 250 g/m2, środek – do 20 kartek, papier offset gramatura 90 g/m2, wydruk
w kolorze, dwustronny, znaki graficzne – na każdej stronie, ilość – 688 szt.

II. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dostawa w/w materiałów – do siedziby Zamawiającego w Warszawie, maksymalnie w 3 częściach/
przesyłkach. Koszt dostawy materiałów po stronie Wykonawcy.
2. W cenie należy uwzględnić łamanie i skład tekstu według projektów dostarczonych przez
Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Rozliczane będą usługi faktycznie zrealizowane (na podstawie faktycznej liczby dostarczonych
materiałów).
5. Znaki graficzne – Zamawiający prześle w wersji elektronicznej wraz z dokładnym opisem sposobu
ich rozmieszczenia.
6. Termin realizacji zamówienia: do 31.01.2019 r.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca dostawy z przyczyn
uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji Projektu.
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III. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY:
1. Kryterium wyboru stanowić będzie cena. Ocenie podlegać będzie zaoferowana kwota brutto
w PLN ogółem wskazana w Formularzu ofertowym.
2. Najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto. Przyznając
punkty kolejnym ofertom Zamawiający będzie przysługiwał się poniższym wzorem:
C=

NC
BC

x 100

C – liczba punktów badanej oferty za cenę za godzinę wsparcia
NC – cena oferty o najniższej cenie
BC – cena badanej oferty

3. Oferty wykonawców uszeregowane zostaną w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów
uzyskanych ogółem.
4. Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jeśli będzie niższa o 30%
od szacowanej wartości zamówienia (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
w szczególności w zakresie:
4.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz.
1265);
4.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.

6.

7.
8.

9.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku gdy oferta wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający
może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuci ofertę potencjalnego wykonawcy, który
nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi,
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Jeżeli cena oferty będzie wyższa niż cena rynkowa, tj. jeśli będzie wyższa o 30% od szacowanej wartości
zamówienia (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty lub negocjacji zaoferowanej
ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą zaoferowanej ceny,
w szczególności w przypadku, gdy przewyższać ona będzie środki przeznaczone przez Zamawiającego
na realizację zamówienia.
Zamawiający zamierza wyłonić jednego Wykonawcę, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego Wykonawcę o wyborze
zadecydują negocjacje cenowe. Do realizacji zamówienia wybrany zostanie Wykonawca, który zaoferuje
najniższą cenę.
Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania.

IV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.

Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego pisma prosimy przesłać
do 13.12.2018 r. do godz. 16.00:
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1.1.

1.2.

na adres mailowy: bartlomiej.kubiaczyk@akademiamddp.pl wpisując w tytule – „oferta
materiały dla uczestników/ uczestniczek – Profesjonalny system wspomagania szkół
z województwa małopolskiego" lub
pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.;
Aleja Jana Pawła II 25, 00 – 854 Warszawa z dopiskiem na kopercie „oferta materiały
dla uczestników/ uczestniczek - Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa
małopolskiego".

2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. W przypadku złożenia przez ten sam
podmiot więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez danego Wykonawcę zostaną
odrzucone
i pozostaną bez rozpatrzenia.

3.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
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