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Warszawa, 5 kwietnia 2019 r. 

   

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

02-639 Warszawa 

ul. Głogowa 2b 

tel.: (22) 646 03 14 

faks: (22) 848 61 62 

      

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w sprawie udzielenia zamówienia na usługę  

składu, druku i dostawy publikacji ciągłych i zwartych w ramach projektu  

„Wiedza dla włączenia” 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, jako podmiot prowadzący 

projekt pn. „Wiedza dla włączenia” realizowany w ramach Konkursu 4/2017 pn. „Samodzielni  

i skuteczni” z dnia 10-10-2017 na zadania zlecone na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwraca się  

z prośbą o wycenę zamówienia polegającego na wykonaniu składu, druku i dostawy publikacji ciągłych 

i zwartych w ramach projektu pt. ”Wiedza dla włączenia”. 

I. Wymagania dotyczące Wykonawcy 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Wykonawca istnieje na rynku przynajmniej 1 rok w dniu publikacji niniejszego zapytania. 

2. Wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa opracowania składu, 

druku i dostawy publikacji ciągłych bądź zwartych  o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto 

każda oraz udokumentują, że usługi te zostały wykonane należycie. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie składu, druku i dostawy do siedziby Zamawiającego.  

1. Publikacja ciągła – „Społeczeństwo dla Wszystkich” (2 numery - 1 numer wydawany  

w czerwcu 2019, 1 numer w marcu 2020): 
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a. Nakład 3.500 egzemplarzy (każdy z 2 numerów), 

b. Format A4, 

c. Objętość: 2 numery po 24 strony + okładka,  

d. Kolorystyka 4+4,  

e. Środki - kreda 115 g błyszcząca, 

f. Oprawa zeszytowa, 

g. Termin wydania: 1 numer w czerwcu 2019 roku i 1 numer w marcu 2020 roku. 

 

2. Publikacja ciągła – „Społeczeństwo dla Wszystkich” (2 numery - wydawane we wrześniu  

i grudniu 2019): 

a. Nakład 3.500 egzemplarzy (każdy z 2 numerów), 

b. Format A4, 

c. Objętość: 2 numery po 16 stron + okładka,  

d. Kolorystyka 4+4,  

e. Środki - kreda 115 g błyszcząca, 

f. Oprawa zeszytowa, 

g. Termin wydania: 1 numer we wrześniu 2019 roku, 2 numer w grudniu 2019 roku. 

 

3. Publikacja zwarta – „Moja wizyta w ważnym urzędzie”: 

a. Nakład 3.000 egzemplarzy, 

b. Format A4, 

c. Objętość: 16 stron + okładka, 

d. Kolorystyka 4+4,  

e. Środki - kreda 115 g błyszcząca, 

f. Oprawa zeszytowa, 

g. Broszura przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wymagane 

stosowanie standardów tekstu łatwego do czytania, które Zamawiający przekaże 

Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

h. Termin wydania: do marca 2020 roku. 

 

4. Publikacja zwarta – „Mój bezpieczny wypoczynek”: 

a. Nakład 3.000 egzemplarzy, 

b. Format A4, 

c. Objętość: 16 stron + okładka, 

d. Kolorystyka 4+4  

e. Środki - kreda 115 g błyszcząca, 

f. Oprawa zeszytowa, 

g. Broszura przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wymagane 

stosowanie standardów tekstu łatwego do czytania, które Zamawiający przekaże 

Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

h. Termin wydania: do marca 2020 roku. 
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5. Publikacja zwarta – „Moje sprawy załatwiam samodzielnie”: 

a. Nakład 3.000 egzemplarzy, 

b. Format A4, 

c. Objętość: 16 stron + okładka, 

d. Kolorystyka 4+4,  

e. Środki - kreda 115 g błyszcząca, 

f. Oprawa zeszytowa, 

g. Broszura przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wymagane 

stosowanie standardów tekstu łatwego do czytania, które Zamawiający przekaże 

Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

h. Termin wydania: do marca 2020 roku 

 

6. Publikacja zwarta – „Moje życie rodzinne”: 

a. Nakład 3.000 egzemplarzy, 

b. Format A4, 

c. Objętość: 16 stron + okładka, 

d. Kolorystyka 4+4,  

e. Środki - kreda 115 g błyszcząca, 

f. Oprawa zeszytowa, 

g. Broszura przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wymagane 

stosowanie standardów tekstu łatwego do czytania, które Zamawiający przekaże 

Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

h. Termin wydania: do marca 2020 roku. 

 

7. Publikacja zwarta – „Scenariusze zajęć dla self-adwokatów. Poradnik metodyczny dla 

profesjonalistów. CZ.III” 

a. Nakład 1.000 egzemplarzy, 

b. Format A4, 

c. Objętość 120 stron + okładka, 

d. Kolorystyka 4+4, 

e. Środki - kreda 115 g błyszcząca, 

f. Oprawa klejona miękka, 

g. Termin wydania: do marca 2020 roku. 

Wykonanie II wydania 4 publikacji wydanych w roku 2016 w oparciu o dostarczony wykonany 

gotowy skład wraz z rysunkami. 

8. Publikacja zwarta – „Intensywne szkolenie w miejscu pracy – strategia uczenia się. Poradnik 

instruktażowy” II wydanie w 2019r. 

a. Nakład 3.000 egzemplarzy, 

b. Format A4, 

c. Objętość 40 stron + okładka, 

d. Kolorystyka 4+4,  

e. Środki - kreda 115 g błyszcząca, 
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f. Oprawa zeszytowa, 

g. Poradnik instruktażowy przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Wymagane stosowanie standardów tekstu łatwego do czytania, które Zamawiający 

przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

h. Termin wydania: lipiec 2019 r. 

 

9. Publikacja zwarta – „Bilans mocnych i słabych stron, czyli w jaki sposób wydobyć z siebie, to, 

co najcenniejsze. Poradnik instruktażowy”. II Wydanie w 2019r. 

a. Nakład 3.000 egzemplarzy 

b. Format A4, 

c. Objętość 40 stron + okładka 

d. Kolorystyka 4+4  

e. Środki - kreda 115 g błyszcząca, 

f. Oprawa zeszytowa 

g. Poradnik instruktażowy przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Wymagane stosowanie standardów tekstu łatwego do czytania, które Zamawiający 

przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

h. Termin wydania: lipiec 2019 r. 

 

10. Publikacja zwarta – „Moje prawa”. II Wydanie w 2019r. 

a. Nakład 1.000 egzemplarzy 

b. Format A4, 

c. Objętość 16 stron + okładka 

d. Kolorystyka 4+4  

e. Środki - kreda 115 g błyszcząca, 

f. Oprawa zeszytowa 

g. Broszura przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wymagane 

stosowanie standardów tekstu łatwego do czytania, które Zamawiający przekaże 

Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

h. Termin wydania: lipiec 2019 r. 

 

11. Publikacja zwarta – „Moje relacje z ludźmi”. II Wydanie w 2020 r. 

a. Nakład 1.000 egzemplarzy 

b. Format A4, 

c. Objętość 16 stron + okładka 

d. Kolorystyka 4+4  

e. Środki - kreda 115 g błyszcząca, 

f. Oprawa zeszytowa 

g. Broszura przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wymagane 

stosowanie standardów tekstu łatwego do czytania, które Zamawiający przekaże 

Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

h. Termin wydania: do marca 2020r. 
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III. Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne 

IV. Termin wykonania usługi 

Termin wykonania usługi:  czerwiec 2019 – marzec 2020   

V. Kryterium oceny ofert 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród 

Wykonawców spełniających kryteria określone w punkcie I w oparciu o poniższe kryteria: 

Cena – 60 %, 

Doświadczenie przy realizacji zamówień z zakresu opracowań graficznych, składu, druku i dostaw 

publikacji ciągłych i zwartych (w latach) – 40 % 

Punkty za kryterium cena zostaną obliczone na podstawie wzoru: 

Cena brutto oferty najtańszej 
x 60  = liczba punktów 

Cena brutto oferty badanej 
 

Przez cenę brutto oferty należy rozumieć całkowitą cenę za realizację przedmiotu zamówienia, która 

obejmuje: skład, druk, oprawę i dostawę wykonanych publikacji po akceptacji przez Zamawiającego.  

Punkty za kryterium doświadczenie przy realizacji zamówień z zakresu opracowań graficznych, składu, 

druku, oprawy  i dostawy publikacji ciągłych i zwartych zostaną obliczone na podstawie wzoru: 

Doświadczenie z oferty badanej (w latach) 
x 40  = liczba punktów 

Najdłuższe doświadczenie wśród złożonych ofert (w latach) 

 

Punkty za poszczególne kryteria przyznane dla danej oferty zostaną zsumowane, zaokrąglone  

do dwóch miejsc po przecinku i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie 

uznana oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów. 

VI. Termin i sposób złożenia ofert 

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej, na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania,  

w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego tj. do dnia 12 kwietnia 

2019r., na adres: ul. Głogowa 2b 02-639 Warszawa. 
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VII. Wykluczenie z udziału w postępowaniu 

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z 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, polegające w szczególności na: 

1. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, pełnomocnika;  

2. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

VIII. Uwagi końcowe 

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną, do zawarcia umowy. PSONI może odstąpić od podpisania umowy 

bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 
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 FORMULARZ OFERTOWY 

w sprawie udzielenia zamówienia na usługę  

składu, druku i oprawy publikacji ciągłych i zwartych w ramach projektu „Wiedza dla włączenia” 

 

Ja/my niżej podpisany/ni …………………………………… działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

___________________________________________________________________________ 
(proszę podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) 
NIP: _______________  REGON: __________________ 
Tel.____________, Fax.__________________ 
http//__________________  e mail: __________________________________ 

 

1. Składam/y ofertę na wykonanie usługi składu i druku publikacji ciągłych i zwartych w ramach 

projektu „Wiedza dla włączenia” 

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się związanymi 

określonymi w niej zasadami postępowania oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi  

do przygotowania oferty. 

3. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za łączną kwotę: 

Cena netto:.............................................zł (słownie złotych: ……………….……………), 

stawka podatku VAT: …. % / wartość podatku VAT ……… zł (słownie złotych: 

…………………………..…), 

cena brutto: .............................................zł (słownie 

złotych:………………………………………………………...……..). 

w tym: 

I. SKŁAD, DRUK, OPRAWA 

 

1. Publikacja ciągła – „Społeczeństwo dla Wszystkich” - ______ zł  za egzemplarz x 

7.000 (24 strony +okładka) - _____________zł 

2. Publikacja ciągła – „Społeczeństwo dla Wszystkich” - ______ zł  za egzemplarz x 

7.000 (16 stron +okładka) - _____________zł 

3. Publikacja zwarta – „Moja wizyta w ważnym urzędzie” - ______ zł  za egzemplarz x 

3.000 - _____________zł 

4. Publikacja zwarta – „Mój bezpieczny wypoczynek” - ______ zł  za egzemplarz x 3.000 

- _____________zł 

5. Publikacja zwarta – „Moje sprawy załatwiam samodzielnie  ” - ______ zł  za 

egzemplarz x 3.000 - _____________zł 

6. Publikacja zwarta – „Moje życie rodzinne” - ______ zł  za egzemplarz x 3.000 - 

_____________zł 

7. Publikacja zwarta „Scenariusze zajęć dla self-adwokatów. Poradnik metodyczny dla 

profesjonalistów. Część III” - ______ zł  za egzemplarz x 1.000 - _____________zł 
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DRUK (II wydanie), OPRAWA I DOSTAWA 

8. Publikacja zwarta – „Intensywne szkolenie w miejscu pracy – strategia uczenia się. 

Poradnik instruktażowy” -  ______ zł  za egzemplarz x 3.000 - _____________zł 

9. Publikacja zwarta – „Bilans mocnych i słabych stron, czyli w jaki sposób wydobyć z 

siebie, to, co najcenniejsze. Poradnik instruktażowy” -  ______ zł  za egzemplarz x 

3.000 - _____________zł 

10. Publikacja zwarta – „Moje prawa” - ______ zł  za egzemplarz x 1.000 - 

_____________zł 

11. Publikacja zwarta – „Moje relacje z ludźmi” - ______ zł  za egzemplarz x 1.000 - 

_____________zł  

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Załączniki: 

1. Wykaz wykonanych zamówień. 

2. Oświadczenie o braku powiązań. 

 

 

_____________________________    _________________________ 

Miejscowość, data              PodpisZałącznik nr 
1 
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............................................... 
Nazwa i siedziba Wykonawcy 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ 

 

oświadczam/y, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy co najmniej dwa zamówienia druku 
i dostawy publikacji ciągłych bądź zwartych  o wartości co o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto i 
tym samym spełniam/y warunki określone w punkcie I zapytania ofertowego. 
 

L.p. Przedmiot 
zamówienia 

Wartość brutto Daty wykonania Odbiorcy 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
 
 

………………………………………………… 
(podpis/y osoby/osób reprezentujących 

Wykonawcę/Wykonawców) 
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…………., dnia …………………….r.  

……………………………  

Dane teleadresowe Oferenta  

  

  

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

  

Ja  niżej  podpisany(a) ………………………………………………………………………………………………………………  

oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się 

wzajemne powiązania pomiędzy 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) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, pełnomocnika;  

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.   

  

…………………………  

    (podpis Oferenta) 

 


