
MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO W SLUPSKU
MUZEUM REJESTROWANE
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Stupsk, 2019-12-19

MPS.IX.262.20.2019

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

dot.: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nie przekraczajqcej 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 2019 r.,

poz. 1843 ze zmianami) pod nazwq ,,Ustuga druku wraz z dostawa, materiatow promocyjnych,

reklamowych i publikacji dla Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku w 2020 roku" - CZQSC I - III.

Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na realizacj^

zamowienia pod nazwa. ,,Ustuga druku wraz z dostawq materiatow promocyjnych, reklamowych i

publikacji dla Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku w 2020 roku" - cze.sc I - III.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiajqcego:

Nazwa zamawiajacego MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO W StUPSKU

Adres zamawiajqcego ul. Dominikanska 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 urz^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 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) - art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

III. Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczone b^dzie ogtoszenie i zatgczniki do ogtoszenia:

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

4.1. Przedmiotem zamowienia sa. sukcesywne ustugi opracowania projektu, sktadu, druku, adiustacji tekstu,

sprawdzenia pod wzgle,dem je_zykowym i gramatycznym materiatow promocyjnych i publikacji dla Muzeum

Pomorza Srodkowego w Stupsku w 2020 roku, tj. wydawnictw: albumow, katalogow, informatorow,

broszur, drobnych drukow: sktadanek, ulotek, zaproszeri, plakatow, biletow, opasek, biuletynow, teczek,

pocztowek oraz plansz, naklejek, banerow.

4.2. Zamawiajqcy podzielit przedmiot zamowienia na trzy CZQSCJ obejmuja.ce ustugi opracowania projektu,

sktadu, druku, adiustacji tekstu, sprawdzenia pod wzgle,dem je.zykowym i gramatycznym naste.pujqcych

materiatow promocyjnych:

Cze.sc 1 - wydawnictw: broszur, informatorow, katalogow, biuletynow, albumow.

Szczegotowy opis CZQSCJ 1 przedmiotu zamowienia zawiera Formularz cenowy stanowigcy zatqcznik nr 2.1

do Zaproszenia do sktadania ofert.

Cze.sc 2 - drobnych drukow: sktadanek, ulotek, zaproszeri, plakatow, biletow, opasek, biuletynow, teczek,

pocztowek.

Szczegotowy opis cz^sci 2 przedmiotu zamowienia zawiera Formularz cenowy stanowiqcy zatgcznik nr 2.2

do Zaproszenia do sktadania ofert.

Cze.sc 3 - plansz, naklejek, banerow.

Szczegotowy opis cze.sci 3 przedmiotu zamowienia zawiera Formularz cenowy stanowiqcy zatqcznik nr 2.3

do Zaproszenia do sktadania ofert.

4.3. Zamawiajqcy dopuszcza sktadanie ofert cze_sciowych na jednq lub wie.cej cze_sci wskazanych w pkt. 4.2.

Liczba cze.sci 3.

4.4. Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4.5. Opis przedmiotu zamowienia za pomocq kodow Wspolnego Stownika Zamowieri:

79800000-2 Ustugi drukowania i powiqzane

79810000-5 Ustugi drukowania

79820000-9 Ustugi drukowania i dostawy

4.6. Druki wymienione w cz^sci 1 muszq spetniac nast^pujqce parametry odnosnie jakosci ustugi:

4.6.1. odpowiednie nasycenie barw i rownomiernosc zadruku,

4.6.2. doktadnosc bigowania/aplikacji lakierow i folii,

4.6.3. zgodnosc z zasadami sktadu i tamania tekstu,

4.6.4. prawidtowq jakosc i estetykQ ci^cia do formatu i oprawy introligatorskiej (jakosc

szycia/klejenia/kaszerowania oprawy mi^kkiej i twardej).

4.7. Druki wymienione w cz^sci 2 muszq spetniac nast^pujqce parametry odnosnie jakosci ustugi:

4.7.1. odpowiednie nasycenie barw i rownomiernosc zadruku,

4.7.2. doktadnosc cie_cia/falcowania/bigowania,

4.7.3. zgodnosc z zasadami sktadu i tamania tekstu.

4.8. Druki wymienione w cze_sci 3 muszq spetniac naste_puja_ce parametry odnosnie jakosci ustugi:

4.8.1. odpowiednie nasycenie barw i rownomiernosc zadruku.
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4.8.3. probka nadruku jednostronnego na ptycie PCV 3 lub 5 mm format ok. A4 w ilosci 1 szt.

4.8.4. litery wyciQte na ploterze z filii samoprzylepnej napis WITKATY czcionka Arial rozmiar 100.

Zamawiajqcy w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo odsta_pienia od zlecenia ustugi w

zakresie wybranych pozycji w catosci lub w cz^sci. W takim przypadku Zamawiajqcy zobowia_zany jest

poinformowac WykonawcQ o zmianie w terminie co najmniej 5 dni przed terminem dostarczenia drukow.

Wykonawcy w przypadku wprowadzenia w/w zmiany przystuguje jedynie wynagrodzenie z tytutu

wykonanych drukow.

4.9. Realizacja ustug w ramach kazdej cz^sci odbywac sie^ b^dzie sukcesywnie w oparciu o zapotrzebowanie

Zamawiaja.cego, na podstawie pisemnych zleceri zawierajqcych wyszczegolnienie konkretnego zakresu prac

do wykonania. Zamawiajqcy wymaga aby realizacja ustug, w zaleznosci od rodzaju i zakresu prac wykonana

byta w terminach, jak ponizej:

4.9.1. cze.sc 1 przedmiotu zamowienia -14 dni kalendarzowych od momentu przekazania do realizacji,

4.9.2. CZQSC 2 przedmiotu zamowienia - 7 dni kalendarzowych od momentu przekazania do realizacji.

4.9.3. CZQSC 3 przedmiotu zamowienia - 7 dni kalendarzowych od momentu przekazania do realizacji.

4.10. Do czasu wykonania druku wliczony jest czas potrzebny Zamawiaja_cemu do dokonania akceptacji

ba_dz korekty wydrukow probnych, a takze czas potrzebny na dor^czenie prac Zamawiaja.cemu w jego

siedzibie. Czas dokonania przez Zamawiajqcego korekty wydrukow probnych wynosi 5 dni w cz^sci 1 oraz 2

dni w CZQSCJ 2 liczqc od daty ich otrzymania przez Zamawiaja.cego.

4.11. Materiaty do sktadu b^dq przekazywane Wykonawcy w formie pakietu na ptycie CD/DVD -

kazdorazowo w siedzibie Zamawiaja_cego lub przestane w formie elektronicznej, materiaty do druku b^dg

przekazywane na ptycie CD/DVD - kazdorazowo w siedzibie Zamawiajqcego lub przestane w formie

elektronicznej wraz z pisemnym zleceniem. Zamawiaja_cy zawiadamia WykonawcQ faksem lub w formie

elektronicznej o zleceniu i terminie odbioru zlecenia oraz materiatow.

4.12. Zamowienie obejmuje takze koszt odbioru zlecenia i materiatow od Zamawiajqcego oraz dostawy

wykonanego przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiaja_cego mieszcza.cej si§ w Stupsku przy ul.

Dominikariskiej 5-9.

V. Termin wykonania zamowienia:

Realizacja zamowienia dla CZQSC! 1, 2 i 3 odbywac si§ b^dzie sukcesywnie na podstawie indywidualnych

zlecen do kazdej publikacji. W przypadku imprez, wystaw organizowanych przez Zamawiaja.cego zlecenie

moze dotyczyc jednoczesnie zaproszen, plakatow, ulotek, plansz i katalogow - zgodnie z tresciq niniejszego

zaproszenia oraz zawarta. umowg, w terminie od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.
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VI. Opis sposobu obliczania ceny:

6.1. W Formularzach cenowym stanowiqcych zatacznik nr 2.1, 2.2, 2.3 do Zaproszenia - w

zaleznosci od numeru czejci, na realizacj^ ktorej Wykonawca sktada swoja ofertQ, Wykonawca

zobowia_zany jest podac ceny jednostkowe wykonania poszczegolnych materiatow

promocyjnych i publikacji oraz wyliczyc zgodnie ze wskazowkami ta_czna. cen§ oferty.

6.2. Ceny jednostkowe wykonania poszczegolnych materiatow promocyjnych i publikacji sa. state

przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia, nie podlegajq zmianie bez wzgl^du na

faktyczny rozmiar swiadczenia ustug.

6.3. Rozliczenie za realizacJQ ustug nastqpi na podstawie cen jednostkowych wykonania materiatow

promocyjnych i publikacji zawartych w Formularzu cenowym.

6.4. Wyliczonq w Formularzach cenowych tqcznq cene^ oferty nalezy przeniesc i wpisac do

Formularzy oferty odr^bnego dla kazdej czejci zamowienia i stanowiqcego zatgczniki: nr 1.1, nr

1.2, nr 1.3 do Zaproszenia.

6.5. Oferowana cena za realizacJQ przedmiotu zamowienia powinna obejmowac wszelkie koszty

zwiqzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, bez ktorych wykonanie przedmiotu

zamowienia bytoby niemozliwe, w tym koszty opracowania projektu, sktadu, druku, adiustacji

tekstu, sprawdzenia pod wzgl^dem j^zykowym i gramatycznym, koszty wydrukow probnych,

koszty odbioru zleceri, koszty dostawy materiatow oraz podatek VAT.

6.6. Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiqzkow Wykonawcy zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z

pozn. zm.).

VII. Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

7.1. Zamawiajqcy ustaiit nast3puja.ee kryterium oceny ofert dla cze.sci 1 Zamowienia:

7.1.1. Cena - 60% (60 pkt.)

7.1.2. Parametry techniczne wydawnictw - 20% (20 pkt.)

7.1.3. Poziom edytorski wydawnictw - 20% (20 pkt.)

7.2. Maksymalna liczba punktow w kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium w %. Ocena tqczna
stanowi sumQ punktow uzyskanych w ramach w/w kryteriow. Obliczenia dokonywane b^dg z
doktadnoscia. do dwoch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilosci punktow poszczegolnym ofertom
w kazdej czqsci zamowienia odbywac SJQ b^dzie wg nast^pujqcych zasad:

7.2.1.cena (C) - ocenie zostanie poddana tgczna cena brutto oferty za realizacjQ przedmiotu zamowienia,
obliczona przez Wykonawc^ zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczania ceny, podana w Formularzu
oferty. Maksymalna liczba punktow - 60. Oferta o najnizszej cenie uzyska najwi^ksza ilosc punktow,
pozostate proporcjonalnie mniej. Liczna punktow, ktora. mozna uzyskac zostanie obliczona wg
nast^pujqcego wzoru:

C = Cn/Cb x 60

gdzie:

C- ilosc punktow przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
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Cb-tgczna cena brutto badanej oferty.

7.2.2. Parametry techniczne wydawnictw (Tw) - ocenie zostanie poddana jakosc dotqczonych do oferty

probek wydawnictw takich jak:

- album w twardej oprawie w ilosci 1 szt.

- katalog lub broszura w ilosci 1 szt.

- informator w ilosci 1 szt., itd.

Maksymalna liczba punktow - 20. Oceny jakosci probek dokonajq powotani przez Zamawiajqcego

cztonkowie komisji przetargowej, posiadajqcy wiedzQ w zakresie poligrafii.

Lp.

1.

2.

3.

Elementy oceny w kryterium parametry techniczne

wydawnictw

Odpowiednie nasycenie barw i rownomiernosc zadruku

Doktadnosc bigowania/aplikacji lakierow i folii

Prawidtowq jakosc i estetyk^ ci^cia do formatu i oprawy

introligatorskiej (jakosc szycia/klejenia/kaszerowania oprawy

zeszytowej i ksiqzkowej)

Waga kryterium

(0-5 pkt.)

(0-5 pkt.)

(0-10 pkt.)

7.2.3. Poziom estetyki wydawnictw (Ew) - ocenie zostanie poddana jakosc dotqczonych do oferty probek

wydawnictw takich jak wskazane w pkt. 7.2.2. Maksymalna liczba punktow - 20. Oceny jakosci probek

dokonajq powotani przez Zamawiajqcego cztonkowie komisji przetargowej, posiadajqcy wiedzQ w zakresie

poligrafri.

Lp.

1.

Elementy oceny w kryterium poziom edytorski wydawnictw

Zgodnosc z zasadami sktadu i tamania tekstu

Waga kryterium

(0-20 pkt.)

7.3. Ocena pracy b^dzie polegata na przyznawaniu punktow w kazdym z przedstawionych w tabeli
elementow kryterium. Ocena poszczegolnych kryteribw technicznych dokonywana b^dzie tqcznie

przez cztonkow komisji przetargowej powotanej przez Dyrektora MPS, przy czym decydowac b^dzie

wi^kszosc zgodnych gtosow. W przypadku braku wi^kszosci zgodnych gtosow liczba przyznanych

punktow b^dzie stanowita sredniq punktow przyznanych przez poszczegolnych cztonkow komisji

przetargowej. Przyznane punkty zostanq zsumowane i przydzielone poszczegolnym ofertom.

7.4. Za najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktora nie podlega odrzuceniu oraz uzyskata najwyzszq

ilosc punktow (P) b^dqcych sumq punktow czqstkowych za poszczegolne kryteria, wyliczong wedtug
nastQpujqcego wzoru:

P = C+Td+Ew

7.5. Obliczenia dokonywane b^dq z doktadnosciq do dwoch miejsc po przecinku.

7.6. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wi^cej ofert

przedstawia taki sam bilans oceny i innych kryteriow oceny ofert. Zamawiajqcy z tych ofert wybiera

oferty z najnizszq cen^.

7.7. Zamawiaj^cy ustalit naste.puja.ee kryterium oceny ofert dla cze.sci 2 Zamowienia:

7.7.1. Cena - 80% (80 pkt.)

7.7.2. Parametry techniczne drukow - 20% (20 pkt.)

7.8. Maksymalna liczba punktow w kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium w %. Ocena tqczna

stanowi sume^ punktow uzyskanych w ramach w/w kryteriow. Obliczenia dokonywane b^da^ z
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doktadnosciq do dwoch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilosci punktow poszczegolnym ofertom

w kazdej CZQSCJ zamowienia odbywac siê  b^dzie wg nast^pujgcych zasad:

7.8.1.cena (C) - ocenie zostanie poddana tqczna cena brutto oferty za realizacj^ przedmiotu zamowienia,

obliczona przez WykonawcQ zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczania ceny, podana w Formularzu

oferty. Maksymalna liczba punktow - 80. Oferta o najnizszej cenie uzyska najwi^ksza ilosc punktow,

pozostate proporcjonalnie mniej. Liczna punktow, ktorq mozna uzyskac zostanie obliczona wg
nastQpujqcego wzoru:

C = Cn/Cbx80

gdzie:

C- ilosc punktow przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny

Cn - najnizsza tqczna cena brutto za realizacje przedmiotu zamowienia sposrod ofert waznych

Cb - tqczna cena brutto badanej oferty.

7.8.2. Parametry techniczne drukow (Td) - ocenie zostanie poddana jakosc dotqczonych do oferty probek
wydawnictw takich jak:

- sktadanka/ulotka promocyjna w ilosci 1 szt.

- zaproszenie w ilosci 1 szt.

- plakat w ilosci 1 szt.

itd.

Maksymalna liczba punktow - 20. Oceny jakosci probek dokonajq powotani przez Zamawiajqcego

cztonkowie komisji przetargowej, posiadajqcy wiedzQ w zakresie poligrafii.

Lp.

1.

2.

3.

Elementy oceny w kryterium parametry techniczne

wydawnictw

Odpowiednie nasycenie barw i rownomiernosc zadruku

Doktadnoscci^cia/falcowania/bigowania

Zgodnosc z zasadami sktadu i tamania tekstu

Waga kryterium

(0-10 pkt.)

(0-5 pkt.)

(0-5 pkt.)

7.9. Ocena pracy b^dzie polegala na przyznawaniu punktow w kazdym z przedstawionych w tabeli

elementow kryterium. Ocena poszczegolnych kryteriow technicznych dokonywana b^dzie tqcznie

przez cztonkow komisji przetargowej powotanej przez Dyrektora MPS, przy czym decydowac b^dzie

wi^kszosc zgodnych gtosow. W przypadku braku wi^kszosci zgodnych gtosow liczba przyznanych

punktow b^dzie stanowita sredniq punktow przyznanych przez poszczegolnych cztonkow komisji

przetargowej. Przyznane punkty zostana. zsumowane i przydzielone poszczegolnym ofertom.

7.10. Za najkorzystniejszq uznana zostanie oferta, ktora nie podlega odrzuceniu oraz uzyskata najwyzszq

ilosc punktow (P) b^da_cych sumq punktow czqstkowych za poszczegolne kryteria, wyliczong wedtug

nast^pujqcego wzoru:

P = C+Td

7.11. Obliczenia dokonywane b^dg z doktadnosciq do dwoch miejsc po przecinku.

7.12. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wi^cej ofert

przedstawia taki sam bilans oceny i innych kryteriow oceny ofert. Zamawiajqcy z tych ofert wybiera

ofertQ z najnizszq cen^.
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7.13. Zamawiajqcy ustalit nast^pujqce kryterium oceny ofert dla CZQSCJ 3 Zamowienia:

7.13.1. Cena - 80% (80 pkt.)

7.13.2. Parametry techniczne plansz - 20% (20 pkt.)

7.14. Maksymalna liczba punktow w kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium w %. Ocena tqczna

stanowi sum^ punktow uzyskanych w ramach w/w kryteriow. Obliczenia dokonywane b^dg z

doktadnosciq do dwoch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilosci punktow poszczegolnym ofertom

w kazdej cz^sci zamowienia odbywac si§ b^dzie wg nast^pujqcych zasad:

7.14.1.cena (C) - ocenie zostanie poddana tgczna cena brutto oferty za realizacj^ przedmiotu zamowienia,

obliczona przez WykonawcQ zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczania ceny, podana w Formularzu

oferty. Maksymalna liczba punktow - 80. Oferta o najnizszej cenie uzyska najwi^ksza ilosc punktow,

pozostate proporcjonalnie mniej. Liczna punktow, ktorq mozna uzyskac zostanie obliczona wg

nastQpujqcego wzoru:

C = Cn/Cb x 80

gdzie:

C- ilosc punktow przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny

Cn - najnizsza tqczna cena brutto za realizacje przedmiotu zamowienia sposrod ofert waznych

Cb -tqczna cena brutto badanej oferty.

7.14.2. Parametry techniczne plansz (Tp) - ocenie zostanie poddana jakosc dotqczonych do oferty probek

wydawnictw takich jak:

- naklejka w ilosci 1 szt.

- probka nadruku jednostronnego na ptycie PCV 3 lub 5 mm format ok. A4 w ilosci 1 szt.

- litery wycie^e na ploterze z filii samoprzylepnej napis WITKATY czcionka Arial rozmiar 100

Maksymalna liczba punktow - 20. Oceny jakosci probek dokonajs powotani przez Zamawiaj^cego

cztonkowie komisji przetargowej, posiadajgcy wiedzQ w zakresie poligrafii.

Lp.

1.

2.

Elementy oceny w kryterium parametry techniczne

wydawnictw

Odpowiednie nasycenie barw i rownomiernosc zadruku

Jakosc ci^cia folii

Waga kryterium

(0-10 pkt.)

(0-10 pkt.)

7.15. Ocena pracy b^dzie polegata na przyznawaniu punktow w kazdym z przedstawionych w tabeli
elementow kryterium. Ocena poszczegolnych kryteriow technicznych dokonywana b^dzie tgcznie

przez cztonkow komisji przetargowej powotanej przez Dyrektora MRS, przy czym decydowac b^dzie

wi^kszosc zgodnych gtosow. W przypadku braku wi^kszosci zgodnych gtosow liczba przyznanych

punktow b^dzie stanowita sredniq punktow przyznanych przez poszczegolnych cztonkow komisji

przetargowej. Przyznane punkty zostanq zsumowane i przydzielone poszczegolnym ofertom.

7.16. Za najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktora nie podlega odrzuceniu oraz uzyskata najwyzszg

ilosc punktow (P) b^dqcych sumq punktow czqstkowych za poszczegolne kryteria, wyliczong wedtug

nast^pujqcego wzoru:

P = C+Tp

7.17. Obliczenia dokonywane b^da^ z doktadnosciq do dwoch miejsc po przecinku.
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7.18. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiQcej ofert

przedstawia taki sam bilans oceny i innych kryteriow oceny ofert. Zamawiajqcy z tych ofert wybiera
oferty z najnizsza. cen^.

VIM. Sposob przygotowania oferty.

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

8.2. Wykonawca moze ztozyc jednq oferte^ na realizacj^ danej cze,sci przedmiotu zamowienia. Ztozenie

wi^cej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez WykonawcQ.

S.S.Tresc oferty musi bye zgodna z trescia. Zaproszenia.

8.4. Oferta (wraz z zatqcznikami) musi bye sporzqdzona w sposob czytelny.

8.5.Wszelkie zmiany naniesione przez WykonawcQ w tresci oferty po jej sporzqdzeniu muszq bye

parafowane przez WykonawcQ.

8.6.Oferta musi bye podpisana przez Wykonawce^ tj. osobe^ (osoby) reprezentujgcg Wykonawc^, zgodnie z

zasadami reprezentacji wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe. (osoby) upowazniong do

reprezentowania Wykonawcy.

8.7. Jezeli osoba (osoby) podpisujgca ofertQ (reprezentujqca Wykonawc?) dziata na podstawie

petnomocnictwa, petnomocnictwo to w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z

oryginatem przez notariusza musi zostac dotqczone do oferty.

8.8.Oferta wraz z zatqcznikami musi bye sporzqdzona w j^zyku polskim. Kazdy dokument sktadajgcy si$ na

ofertQ lub ztozony wraz z ofertq sporzgdzony w j^zyku innym niz polski musi bye ztozony wraz z

ttumaczeniem na j^zyk polski.

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

8.10. Zaleca sie^ aby strony oferty byty trwale ze sobg potqczone i ponumerowane.

8.11. Zaleca sie^ aby kazda strona oferty zawierajqca jak^kolwiek tresc byta podpisana lub parafowana

przez Wykonawcy.

8.12. Na ofertQ sktadaj$ si^ nast^pujqce dokumenty:

8.12.1.Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowigcym zatqcznik nr 1.1, nr 1.2 nr 1.3 do

Zaproszenia -w zaleznosci od czejsci zamowienia, na realizacjQ ktorej Wykonawca sktada swojq ofertQ,

8.12.2.Formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowigcym zaigcznik nr 2.1, 2.2, 2.3 do

Zaproszenia - w zaleznosci od cz^sci zamowienia, na realizacj^ ktorej Wykonawca sktada swojq ofertQ,

8.12.3. Probki wyszczegolnione w punkcie 7.2.2. dla cz^sci 1 zamowienia,

8.12.4. Probki wyszczegolnione w punkcie 7.8.2. dla czQsci 2 zamowienia,

8.12.5. Probki wyszczegolnione w punkcie 7.14.2. dla cz^sci 3 zamowienia,

8.12.6.Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru

Sqdowego datowany nie wczesniej niz 3 miesigce przed ztozeniem oferty;

8.12.7.Umowa spotki cywilnej, Jezeli oferenci sktadajq ofertQ w ramach spotki cywilnej,

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

woryginale lubjego kopi^ poswiadczonq notarialnie.
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8.13. Sposob zaadresowania oferty:

8.13.1. OfertQ nalezy w nieprzezroczystej, zamkni^tej kopercie/opakowaniu w sposob gwarantujqcy

zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczaja_cej jej nienaruszalnosc do terminu otwarcia ofert.

8.13.2. Koperta/opakowanie zawieraja.ce oferte. winno bye zaadresowane do Zamawiajgcego na adres

podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwa., doktadnym adresem Wykonawcy oraz

oznaczone w sposob nast^puja.cy:

MPS-IX.262.20.2019 ,,Ustuga druku wraz z dostawq materiatow promocyjnych, reklamowych i publikacji

dla Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku w 2020 roku"- cze.sc ...

Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikaja.ce z nienalezytego oznakowania

koperty/opakowania lub braku ktorejkolwiekw wymaganych informacji.

8.14.Wykonawca moze wprowadzic zmiany w ztozonej ofercie lub ja_ wycofac, pod warunkiem, ze uczyni

to przed uptywem terminu sktadania ofert. Zarowno zmiana jak i wycofanie oferty wymagaja. zachowania

formy pisemnej.

8.15. W przypadku ztozenia oferty niekompletnej, nie potwierdzaja.cej spetnienia warunkow udziatu

w postQpowaniu Zamawiajgcy wezwie WykonawcQ do uzupetnienia wymaganych dokumentow

w wyznaczonym terminie. W przypadku ich nieuzupetnienia oferta nie b^dzie brana pod uwagQ.

IX. Miejsce i termin skfadania ofert.

9.1. W przypadku zainteresowania Paristwa realizacjq przedmiotowego zamowienia, proszQ o ztozenie

swojej oferty cenowej na adres Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku ul. Dominikariska 5-9, 76-200
Stupsk.

9.2. Oferty nalezy sktadac do dnia 08 stycznia 2020 r. do godz. 09:00.

9.3. Oferta ztozona do Zamawiajqcego po terminie sktadania ofert nie b^dzie brana pod uwag^ przy

ocenie ofert.

X. Dodatkowe informacje

Ztozona oferta wiqze Wykonawc^ od dnia ztozenia oferty do dnia podpisania z nim umowy przez

Zamawiajqcego.

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

11.1.Z Wykonawcq, ktbrego oferta zostanie uznana przez Zamawiaja.cego za ofertQ najkorzystniejszg
zostanie podpisana umowa o tresci zgodnej ze wzorem umowy stanowiqcym zata_cznik nr 3 do

Zaproszenia.

11.2.Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana uchyla sie^ od zawarcia umowy, Zamawiaja_cy moze

wybrac ofertQ najkorzystniejszq sposrod pozostatych ofert spetniajqcych warunki udziatu w

zaproszeniu, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodza. przestanki uniewaznienia
postQpowania.
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XII. Zatqczniki sktadaja.ce sie. na integralna, czesc zaproszenia:

Zatqcznik Nr 1 Formularz oferty

1.1 Formularz oferty-cze.se 1

1.2 Formularz oferty -cze_sc 2

1.3 Formularz oferty -cze.se 3

Zafqcznik Nr 2 Formularz cenowy

2.1 Formularz cenowy - cze.sc 1

2.2 Formularz cenowy - cze_sc 2

2.3 Formularz cenowy - czejc 3

Zatgcznik Nr 3 Wzor umowy

3.1 Wzor umowy - CZQSC 1

3.2 Wzor umowy - cze.sc 2

3.3. Wzor umowy - cze.sc 3

Zatqcznik Nr4 Informacja o ochronie danych osobowych

Zatwierdzam:

DYREKTOR
MuzeumPomorzasYodkoweBo

Afazur
STARSZY KUSTOSZ
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