
 
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

„Spółki pracownicze – przepis na sukces” 

Bydgoszcz,  24 lutego 2014  r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR /2/SP/2014/ZO 

realizowane w ramach projektu: 

„SPÓŁKI PRACOWNICZE – PRZEPIS NA SUKCES” 

realizowanego przez 

Forum Związków Zawodowych 

 
Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją przez Forum Związków Zawodowych projektu „Spółki 
pracownicze – przepis na sukces” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i 
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób 
pracujących, Działanie 2.4. Projekty innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, zapraszamy do złożenia oferty polegającej na wykonaniu usługi związanej 
z: 
 

 składem, opracowaniem graficznym, wydrukiem/zapisem na płycie CD oraz 

dystrybucją publikacji (CPV- 79800000-2 usługi drukowania i powiązane); 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia, na które Zamawiający zamierza 

przeznaczyć łączną kwotę przekraczającą wartość 14.000 Euro [ustaloną zgodnie ze średnim 

kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi 

zmianami)] i kierowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną  w Zasadach 

finansowania POKL (dostępne na stronie www.efs.gov.pl). 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Forum Związków Zawodowych 
Ul. Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz 
NIP: 554-24-77-994 
REGON: 093043340 
KRS 0000087470 Wydział XII KRS Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 

 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia stanowią usługi związane ze składem, 

opracowaniem graficznym, wydrukiem/zapisem na płycie CD oraz 

dystrybucją publikacji  CPV- 79800000-2 (usługi drukowania i powiązane) wg 

poniższej specyfikacji 

 

http://www.efs.gov.pl/
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a- Wersja papierowa - ilość 1000 sztuk: 

 Format A5 

 Wnętrze czerń-biel 

 Kartki kredowane połysk 115 g/ m2, kartki szyto-klejone 

 Projekt zgodny z grafiką projektu oraz znakowaniem projektów 

UE 

 Okładka twarda w kolorze 

 Około 400 stron 

 Korekta i skład tekstu publikacji 

 Dostarczenie do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego, 

znajdujących się na terenie całej Polski  

 Termin realizacji I kwartał 2014 r. 

 

b – wersja elektroniczna – płyta – ilość 9000 sztuk: 

 Kolorowy nadruk na płycie, zapakowana w pudełko (okładka 

również z nadrukiem)  

 Projekt zgodny z grafiką projektu oraz znakowaniem projektów UE 

 Dostarczenie do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego, 

znajdujących się na terenie całej Polski  

 Termin realizacji I kwartał 2014 r. 
 

 

Wszystkie produkty muszą być oznakowane nadrukami zgodnymi z wytycznymi 
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 
dn. 4.02.2009 r., opublikowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

 
 

III. Termin wykonania zamówienia 
 

1. Dokładny termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie określony 
po podpisaniu umowy przez Zamawiającego z Oferentem. 
 

IV. Miejsce dostarczenia zamówienia 
 

1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga nieodpłatnego 
dostarczenia całości przedmiotu zamówienia (w zakresie powierzonym 
wykonawcy) do siedziby Zamawiającego (Pl. Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz) lub 
nieodpłatnego dostarczenia przedmiotu zamówienia (w zakresie powierzonym 
wykonawcy) – w równych częściach (w kontekście ilościowym) do lokalizacji 
wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się na terenie całej Polski   

2. Wskazanie dokładnego miejsca dostarczenia zamówienia nastąpi po podpisaniu 
umowy przez Zamawiającego z Oferentem. 

 
V. Ocena oferty  
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Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie poniżej przedstawionego 
kryterium: 

 
1. Cena usługi brutto przedmiotu zamówienia – wartość kryterium 100%. 

2. Sposób przyznawania punktacji: 
 

KRYTERIUM  SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

Cena 

CENA BRUTTO ZA  USŁUGĘ OFERTY NAJTAŃSZEJ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100 = ILOŚĆ PUNKTÓW 

CENA BRUTTO OFERTY BADANEJ  

 

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt 

 
 
 
 

3. Opis sposobu przygotowania oferty 
a. Ofertę w formie pisemnej podpisaną przez osoby upoważnione należy złożyć do 

dnia  11 marca 2014 (oferty prosimy przesyłać listem poleconym na adres 

siedziby Forum Związków Zawodowych, lub osobiście w biurze Forum Związków 

Zawodowych, z dopiskiem na kopercie „zapytanie ofertowe NR 

/2/SP/2014/ZO” 

 
b. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się w 

dniu następującym po dniu, w którym upływa termin składania ofert 
określony w punkcie VI.1. 

 

 

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
 
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 12 marca 2014 r. 
2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na 

stronie internetowej www.fzz.org.pl 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo niewyłonienia oferty bez podawania 

przyczyny jeśli uzna, że żadna ze złożonych ofert  nie daje rękojmi 
rzetelnej realizacji zamówienia lub, że ceny zaoferowane przez Oferentów 
są wyższe niż rynkowa wartość przedmiotowej usługi lub też przewyższa 
możliwości budżetu Projektu, o którym mowa w preambule.  

4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Wykonawca w ramach zaproponowanej oferty zobowiązuje się do 
przekazania Zamawiającemu wszelkich projektów graficznych związanych 
z realizacją zamówienia w wersji edytowalnej (corelDRAW) oraz w 
formacie jpg lub pdf, a ponadto przekazanie Zamawiającemu pełni 
majątkowych praw autorskich. Szczegóły z tym związane określone 
zostaną w umowie na wykonanie usługi. 

 
VII. Dodatkowe informacje 

http://www.fzz.org.pl/
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W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości kontaktować należy się z 
Moniką Gałęską, nr tel: (52) 371 83 33, adres e-mail: biuro.sp@fzz.org.pl  
 
 
 
 

VIII. Załączniki 
 

 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
 Załącznik nr 2 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o uzyskanie 

zamówienia  w ramach zapytania ofertowego 
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Załącznik nr 1  do Zapytania Ofertowego NR /2/SP/2014/ZO 

 

Formularz oferty 
(dotyczy projektu „realizowanego przez Forum Związków Zawodowych) 

 
 
FORMULARZ OFERTY 
 
DO: 
Forum Związków Zawodowych 
Ul. Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz 
NIP: 554-247-79-94 REGON: 093043340 
 
 
DANE WYKONAWCY 
Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres Oferenta (wraz z kodem): ………………………………………………………………………………….. 

tel.:………………………………………… fax.: ……………………………………………………………………………. 

www: ……………………………………………………… e-mail: ………………………………………………… 

REGON: ……………………………………………………………… NIP: ………………………………………………. 

 
W nawiązaniu do Zapytania Ofertowego z dnia NR /2/SP/2014/ZO dotyczącego 
wykonania  usługi związanej z: 
 
 
przygotowaniem projektu graficznego i wydrukiem/zapisem na płycie CD 

publikacji  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z punktem II a i b zapytania 

ofertowego w cenie:……………………………………………………………………………………….……………..  

(słownie:…………..………………….……………………………………………………………………….) zł brutto 

 
CPV – 79800000-2 (usługi drukowania i powiązane) 
 
 
 
 
 
 
…………………………., dn. …………………………           …………………………………………………… 
                                                                                             (podpis/podpisy) 
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Załącznik nr 2  do Zapytania ofertowego NR /2/SP/2014/ZO 

 
 
 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE ZAMÓWIENIA 
W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR /2/SP/2014/ZO 

 
WG 

KODU CPV – 79800000-2 usługi drukowania i powiązane 
 

Dla projektu „Spółki pracownicze – przepis na sukces” współfinansowanego ze 
Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytet 
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa 
stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.4. Projekty innowacyjne, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Oświadczamy, iż dla złożonej oferty nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe 
między Forum Związków Zawodowych lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Forum Związków Zawodowych lub osobami wykonującymi w 
imieniu Forum Związków Zawodowych czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.  
 
 
 
 
 
             ………………………….                                             ……………………………………………… 
             Pieczęć podmiotu                                                          Data i podpis osoby  

      upoważnionej do składania oferty 
 
 
 
 
 


