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Stupsk, 2018-07-13

MPS.IX.262.9.2018

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

dot.: poste.powania o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nie przekraczaja_cej kwoty 30

000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j.

Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) pod nazwa. Druk ksiqzki i zaproszenia dot. Spichlerza Biatego

dla Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku.

Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na realizacje.

zamowienia pod nazwq ,,Druk ksiqzki i zaproszenia dot. Spichlerza Biatego dla Muzeum Pomorza

Srodkowego w Stupsku".

I. Nazwa (firma) i adres zamawiajgcego:

Nazwa zamawiaja.cego MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO W StUPSKU

Adres zamawiajqcego ul. Dominikahska 5-9

Kod Miejscowosc 76-200 Stupsk

Telefon: 59/842-40-81/82

Faks: 59/842-65-18

adres strony internetowej: www.muzeum.slupsk.pl

adres poczty elektronicznej: e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl

Godziny urze,dowania: pon. - pt. od godz. 7:3o - 15:3o

II. Okreslenie trybu zamowienia:

Do udzielenia zamowienia nie stosuje sie. przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) - art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

III. Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczone be.dzie ogtoszenie i zatqczniki do ogtoszenia:

Strona: www.muzeum.slupsk.pl
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IV. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia:

4.1. Przedmiotem zamowienia jest druk ksia.zki i zaproszenia dot. Spichlerza Biatego dla

Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku wg ponizszych parametrow:

Ksiazka:

Format A4 -128 stron (+oktadka)

Okiadka: sztywna, tektura 2,5 mm, barwna, foliowana, matowa, obie wklejki barwne, grzbiet
ptaski na dtuzszym boku

Srodek: papier kreda mat, gramatura 150/m2, kolor 4+4

Orientacyjny termin:
oddania do druku - 20 sierpnia 2018,
wydrukowania - 3 wrzesnia 2018

Prosimy o przygotowanie wste,pnej wyceny dla naktadu: 100,150, 200, 250 egzemplarzy.

Zaproszenie:

Format A5, kolor 4+4, ilosc stron: 2; papier kreda mat, gramatura 300 g/m2

Orientacyjny termin:
oddania do druku - 6 sierpnia 2018,
wydrukowania -13 sierpnia 2018

Prosimy o przygotowanie wste,pnej wyceny dla naktadu: 100,150, 200 egzemplarzy.

4.2. Opis przedmiotu zamowienia za pomoca. kodow Wspolnego Stownika Zamowieri:

79800000-2 Ustugi drukowania i powiqzane

79810000-5 Ustugi drukowania

79820000-9 Ustugi drukowania i dostawy

4.3. Zamowienie obejmuje takze koszt odbioru zlecenia i materiatow od Zamawiaja.cego oraz

dostawy wykonanego przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajqcego mieszczgcej sie. w

Stupsku przy ul. Dominikariskiej 5-9.

V. Termin wykonania zamowienia:

Realizacja zamowienia powinna nasta.pic w terminie do 13 sierpnia 2018r. w zakresie druku
zaproszenia oraz do 3 wrzesnia 2018r. w zakresie druku ksia,zki po przyjQciu od Zamawiajqcego

zlecenia z projektem.

VI. Opis sposobu obliczania ceny:

6.1.W Formularzu ofertowym stanowigcym zatqcznik nr 1 do Zaproszenia Wykonawca

zobowia.zany jest podac wartosc netto i brutto wykonania ustugi wydruku zaproszen

i ksia.zek.

6.2. Oferowana cena za realizacje. przedmiotu zamowienia powinna obejmowac wszelkie koszty

zwia_zane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, bez ktorych wykonanie przedmiotu
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zamowienia bytoby niemozliwe, w tym koszty przygotowania druku, koszty dostawy

materiatow oraz podatek VAT.

6.3.Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkow Wykonawcy zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.

1221 z pozn. zm.).

VII. Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

7.1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi tqczna cena oferty brutto - waga
kryterium 100%.

7.2. Maksymalna liczba punktow w kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium w %. Ocenie

zostanie poddana ta_czna cena brutto za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia obliczona

przez Wykonawce. zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w
Formularzu oferty. Liczba punktow, ktorq mozna uzyskac zostanie obliczona wg
naste.puja.cego wzoru:

C = Cn/Cb x 100
gdzie:

C - ilosc punktow przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny

Cn - najnizsza ta.czna cena brutto za realizacje przedmiotu zamowienia sposrod ofert waznych

Cb-tqczna cena brutto badanej oferty.

7.3. Sposrod ztozonych ofert zostanie wybrana ta, ktora odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w niniejszym zaproszeniu oraz oferuje wykonanie ustug obje.tych zamowieniem
za najnizszq cene. - uzyskata najwyzszq mozliwq liczbe^ punktow (100) wyliczonq wedtug
powyzszego wzoru.

7.4. Obliczenia dokonywane be_da_ z doktadnoscia. do dwoch miejsc po przecinku.

7.5. Jezeli w poste_powaniu o udzielenie zamowienia, w ktorym jedynym kryterium oceny ofert

jest cena, nie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgle.du na to, ze zostaty

ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajqcy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te
oferty do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego ofert dodatkowych.

7.6. Wykonawcy sktadajqc oferty dodatkowe nie moga. zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.

VIII. Sposob przygotowania oferty.

8.1 Oferta musi zostac sporzqdzono z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze ztozyc jednq ofertQ na realizacj^ przedmiotu zamowienia. Ztozenie wie.cej

niz jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce..

8.2 Tresc oferty musi bye zgodna z trescia. Zaproszenia.

8.3 Oferta (wraz z zata_cznikami) musi bye sporzqdzona w sposob czytelny.

8.4 Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawce. w tresci oferty po jej sporza.dzeniu muszq bye

parafowane przez Wykonawce..

8.5 Oferta musi bye podpisana przez Wykonawce., tj. osobe. (osoby) reprezentuja.ca. Wykonawce.,

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe. (osoby)

upowazniona. do reprezentowania Wykonawcy.

8.6 Jezeli osoba (osoby) podpisujqca oferte. (reprezentujqca Wykonawc^) dziata na podstawie
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petnomocnictwa, petnomocnictwo to w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem przez notariusza musi zostac dotqczone do oferty.

8.7 Oferta wraz z zatqcznikami musi bye sporza.dzona w j^zyku polskim. Kazdy dokument

sktadajqcy siQ na ofertQ lub ztozony wraz z oferta. sporzqdzony w je.zyku innym niz polski musi

bye ztozony wraz z ttumaczeniem na JQzyk polski.

8.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

8.9 Zaleca si§, aby kazda strona oferty zawieraja_ca jaka.kolwiek tresc byta podpisana lub

parafowana przez WykonawcQ.

8.10 Na ofertQ sktadaja. SJQ nastQpuja.ce dokumenty:

8.12.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiqcym zatqcznik nr 1 do

Zaproszenia

8.12.5. W przypadku dziatania Wykonawcy przez petnomocnika, nalezy dotqczyc do oferty

petnomocnictwo w oryginale lub jego kopi^ poswiadczonq notarialnie;

IX. Miejsce i termin sktadania ofert.

9.1. W przypadku zainteresowania Panstwa realizacja. przedmiotowego zamowienia, proszQ

o ztozenie swojej oferty cenowej na adres e-mailowy: muzeum@muzeum.slupsk.pl

9.2. Oferty nalezy sktadac do dnia: 20 lipca 2018r.

9.4. Oferta ztozona do Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert nie b^dzie brana pod uwagQ

przy ocenie ofert.

X. Dodatkowe informacje

W niniejszym postQpowaniu oswiadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy

i Wykonawcy przekazuja. drogg elektroniczna..

XI. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostac dopetnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy.

11.1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana przez Zamawiajqcego za ofertQ najkorzystniejsza.

zostanie o tym fakcie i o terminie zawarcia umowy poinformowany droga. elektroniczna..

XII. Zatqczniki sktadaj^ce sie, na integralnq czesc zaproszenia:

Zatqcznik Nr 1 -Formularz oferty

Zatqcznik Nr 2 - Wzor umowy

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Muzeum Pomorza £rodkowego

mgr Marzenna Mazur
STARSZY KUSTOSZ
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