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Włodawa, dnia 24 lipca 2014 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie działając na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późno zm.) ogłasza postępowanie na wykonanie folderu oraz tablicy, dotyczących projektu
pn. "Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z sieci komunikacyjnej pogranicza Polski,
Białorusi i Ukrainy", realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska- Białoruś-Ukraina 2007-2013.
l) Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie
ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa
tel./fax (0-82) 57-25-513
NIP: 565-13-42-508, Regon: 110200194
e-mail: zdp.wlodawa.zp@wp.pl
www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl
Osoba do kontaktu: Sławomir Poniewozik, tel. (82) 57-26-461

2) Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie folderu oraz tablicy, dotyczących projektu pn.
"Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z sieci komunikacyjnej pogranicza Polski,
Białorusi i Ukrainy", realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.
1. Wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia:

a) Folder:
~ opracowanie graficzne, skład komputerowy, łamanie, przygotowanie do druku,

druk, archiwizacja oraz dostarczenie folderu Zamawiającemu
~ ilość egzemplarzy: 1500 sztuk.
~ format: A4 - 210 mm x 297 mm (+/- 3 mm),
~ ilość stron: 32 z okładką,
~ wewnątrz papier kreda matt co najmniej 130 g/m2lakier wybiórczy,
~ okładka papier kreda min 250 g/m2 folia 1+0,
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~ druk: pełen kolor (4+4),
~ szycie pionowe dwoma zszywkami,
~ fotografie (około 50 sztuk) do folderu wykonuje Wykonawca. Fotografie będą

dotyczyły Zamawiającego (około 30 sztuk) i zakupionego przez niego sprzętu, jak
też Partnera (około 20 sztuk) Zamawiającego w projekcie - Gmina Wiejska Szack
(Ukraina) i zakupionego przez niego sprzętu. Wykonawca ponosi koszt wyjazdu na
Ukrainę i wykonania tam zdjęć dotyczących Partnera Zamawiającego,

~ tekst do folderu, około 20 stron (tekst w formacie WORD - strona obliczeniowa
1800 znaków) zapewnia Zamawiający,

~ tłumaczenie tekstu do folderu około 16 stron (tekst w formacie WORD - strona
obliczeniowa 1800 znaków) na język ukraiński należy do Wykonawcy,

~ do Wykonawcy należy korekta tekstu do folderu,
~ w folderze należy umieścić mapę terenu obejmującego Powiat Włodawski i Gminę

Wiejską Szack (Ukraina), wykonanie lub zakup mapy należy do Wykonawcy
~ każdy folder zawierać będzie odpowiednie oznakowanie w postaci logotypów UE

oraz źródła finansowania,
~ foldery zostaną .dostarczone w opakowaniach zbiorczych (pudełka kartonowe).

Na każdym opakowaniu zbiorczym Wykonawca zaznaczy ilość folderów
w opakowaniu.

~ Wykonawca dostarczy, w ramach wynagrodzenia, foldery do siedziby
Zamawiającego.

~ sposób transportu oraz opakowanie muszą zapewniać zabezpieczenie folderów
przed uszkodzeniami. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania
oraz/lub transportu winę ponosi Wykonawca.

~ foldery muszą być dostarczone l rozładowane przez
w pomieszczeniu i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
zobowiązany jest zapewnić osobę/osoby do rozładunku folderów.

~ wszystkie foldery muszą być dostarczone i rozładowane w dniach poniedziałek -
piątek (za wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach od 07:00 do 15:00

Wykonawcę
Wykonawca

b) Tablica:
~ opracowanie graficzne, zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej.

Tablica powinna być oznakowana zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej
2008, PL-BY-UA - 2007-2013

~ wymiar: 70x90cm
~ materiał: dibond (grubość 3-4mm) i przezroczystą pleksą
~ zadruk jednostronny na folii
~ zadruk pełen kolor
~ mocowanie do ściany budynku na chromowanych dystansach (4 sztuki)

Strona 2 z 5

..



PL-BY-UA
2°°7-2013

Program Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013
jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej •UNIA EUROPEJSKA

2. Wykonawca dokona archiwizacji zleconego folderu i tablicy na płycie CDIDVD, która
będzie zawierać:
~ otwarte pliki składu wraz z dołączonymi fontami,
~ postać wektorową map, ilustracji i rysunków jeśli wystąpią,
~ pliki w wersji do druku PostScriptowe (BPS) oraz PDP poglądowy (lekkie pliki

nadające się do zamieszczenia na stronie internetowej)
3. W ramach bieżącej współpracy Zamawiający może zaakceptować przesyłanie folderu i

tablicy drogą elektroniczną.
4. Wszelkie prawa autorskie, w tym majątkowe prawa autorskie i zależne prawo autorskie

powstałe w wyniku niniejszego zamówienia nabywa Zamawiający na podstawie umowy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.20.00-2 Usługi składu
79.82.25.00-7 Usługi projektów graficznych
79.82.30.00-9 Usługi drukowania i dostawy
30.19.50.00-2 Tablice

3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia
31 października 2014 roku.

4) Oferty częściowe i wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

5) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz wymogi dotyczące osób fizycznych lub
podmiotów ubiegających się o realizację zamówienia.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania
ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz do
negocjacji warunków po wyborze oferty.
1. Wykonawca zamówienia musi złożyć podpisane oświadczenie o nie podleganiu

wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego.

2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
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b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;
d) 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.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:

"spełnia - nie spełnia". Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków
zostanie odrzucony w postępowaniu.

6) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena ofert
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą
dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do
oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów potwierdzających spełnianie
wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania. Zamawiający dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Cena ofertowa - znaczenie 100 pkt

KC= CN x
COB 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN- najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB- cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofertach złożonych wcześniej.

7) Przesłanki odrzucenia oferty
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert;
b) zostanie złożona po terminie składania ofert.

8) Składanie ofert
1) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
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2) Oferty składa się w formie pisemnej wypełniając Formularz oferty (Załącznik nr l) oraz
dołączając załącznik potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu -
Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2).

3) Oferta powinna być czytelna i wypełniona w języku polskim.
4) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być

podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. W przeciwnym wypadku nie będą
uwzględnione.

5) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, trwale zszyte
oraz podpisane przez Wykonawcę. Dokumenty składane w formie kopii powinny być
opatrzone klauzulą: "Za zgodność z oryginałem" i podpisane przez oferenta.

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana: Zarząd Dróg
Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa, z dopiskiem "Wykonanie
folderu i tablicy - oferta".
Nie otwierać przed dniem: 31.07.2014 r. godz. 11.00
7) Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2014 r. o godz. 11.00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.07.2014 r. o godz. 11.15 w Sekretariacie Zarządu Dróg
Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60, I piętro, pokój nr 101.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Zmiany lub uzupełnienia zaproszenia do składania ofert.
2) Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.
3) Przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy

w przypadku utraty dofinansowania projektu.

Załączniki:
1) Formularz oferty - załącznik nr 1
2) Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
3) Wzór umowy - załącznik nr 3

Włodawa, dnia 24 lipca 2014r.
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