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Kielce, 21 sierpnia 2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, 

opracowaniu redakcyjnym i graficznym, korekcie językowej, składzie oraz publikacji w prasie drukowanej 

dziesięciu artykułów sponsorowanych, dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy dla projektu „Jestem 

kobietą, więc idę. Cytologia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020.  

I. Zamawiający: 

Fundacja INVICTUS, ul. Piotrkowska 12 lok. 805, 25-510 Kielce 

II. Tryb udzielania zamówienia: 

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone na zasadach określonych przez Zamawiającego 

zgodnie z Regulaminem procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro (Uchwała nr 1/2017 Zarządu Fundacji INVICTUS). 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Usługa polegająca na: zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym 

i graficznym, korekcie językowej, składzie oraz publikacji w prasie drukowanej dziesięciu artykułów 

sponsorowanych, dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy dla projektu „Jestem kobietą, więc idę. 

Cytologia”. Oprócz treści merytorycznych artykuły powinny zawierać infografiki /grafiki/ rysunki/ 

zdjęcia, które wpłyną na uatrakcyjnienie przekazu. 

2. Artykuły sponsorowane mają być publikowane w: 

a. prasie o zasięgu regionalnym ukazującej się na terenie województwa świętokrzyskiego,  

w tym szczególnie na terenie Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 

b. prasie o nakładzie co najmniej 10 000 egzemplarzy. 

c. w dziale poświęconym zdrowiu, a przypadku braku takiego działu na stronach redakcyjnych. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1. 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

1. Terminy wykonania usługi: wrzesień, listopad 2017 r.; styczeń, marzec, maj, listopad 2018 r.; styczeń, 

marzec, maj 2019 r. Szczegółowe terminy publikacji artykułów zostaną ustalone po rozstrzygnięciu 

procedury zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wersji pierwszego artykułu – przedmiotu 

zamówienia – w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Terminy przedstawiania wersji 
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kolejnych artykułów będą ustalane na bieżąco w trakcie trwania umowy, w oparciu o wskazane  

w pkt. 1 miesięczne zakresy. 

3. Po każdorazowym wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

wersję PDF pojedynczego artykułu sponsorowanego. 

V. Forma współpracy z Wykonawcą: 

Umowa 

VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia może się starać wykonawca, który spełnia następujące warunki: 

1. Posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie niezbędne do wykonania 

zamówienia. 

2. Jest zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia i jest w pełni dyspozycyjny w planowanym 

terminie do wykonania zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Zobowiąże się, że przedmiot zamówienia wykona z należytą starannością, w tym zgodnie z zasadami 

promocji projektów RPOWŚ 2014-2020. 

5. Spełnia warunki określone w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

2. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub 

pieczęcią imienną. 

3. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby 

podpisujące ofertę. Poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone datą ich 

wykonania. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postępowania. 

5. Cena zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny powinny 

uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia wraz z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, świadczonego 

na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy plus VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami na dzień składania oferty. 

6. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres realizacji przedmiotu zamówienia i nie 

będą podlegały zwiększeniu. 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9. Składające się na ofertę kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz  

z pieczątką imienną osoby upoważnionej do reprezentacji oraz aktualną datą. 



   
 

 

Projekt "Jestem kobietą, więc idę. Cytologia" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

          

10. Strony oferty powinny być ponumerowane. 

11. Oferta powinna być trwale spięta w segregatorze opisanym na grzbiecie „Zapytanie ofertowe na 

usługę polegająca na: zebraniu materiałów, opracowaniu merytorycznym, opracowaniu redakcyjnym 

i graficznym, korekcie językowej, składzie oraz publikacji w prasie drukowanej dziesięciu artykułów 

sponsorowanych, dotyczących profilaktyki raka szyjki macicy dla projektu Jestem kobietą, więc idę. 

Cytologia” oraz złożona w kopercie opisanej jak wyżej. 

 

Kompletna oferta musi zawierać: 

• Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

• Oświadczenie o braku powiązań wg Załącznika nr 3. 

• Aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w płaceniu składek i US o niezaleganiu z zapłatą 

zobowiązań podatkowych. 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać: osobiście lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

2. Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Piotrkowska 12 lok. 805, 25-510 Kielce (biuro 

czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 17) w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. lub 

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (liczy się data wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego). 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty 

do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

IX. Kryterium oceny oferty: 

1. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które: 

a. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania; 

b. nie zostaną odrzucone. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:  

a. cena [PLN] – 60% 

b. doświadczenie [PLN] – 40% 

3. Zasady oceny kryterium: 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie 

na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt. (100%=100pkt). 

a. Cena (C) – liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego 

wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

(max. 60 pkt.) 

C = Cmin : Cofert x 60 pkt (1 pkt = 1%) 

  C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „cena”; 
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  Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

  Cofert – cena oferty (brutto) badanej spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 

b. Doświadczenie (D) – 40%, gdzie 1 pkt = 1% – w ramach kryterium Wykonawcy zostaną 

przyznane punkty od 0 pkt do 40 pkt wg poniższego wzoru: 

Doświadczenie 
Liczba wykonanych 

usług/zamówień 
Waga 

Liczba usług/zamówień wykonanych przez Wykonawcę  

w postaci artykułów sponsorowanych, raportów, analiz etc. 

potwierdzonych dowodem stwierdzającym należyte ich 

wykonanie w ciągu ostatniego roku. 

0 0% 

2 10% 

4 20% 

6 30% 

8 i więcej 40% 

4. Łączna liczba punktów, jaką otrzyma oferta będzie obliczona wg wzoru: 

O = (C x 0,60) + (D x 0,40) 

gdzie: 

O – badana oferta 

C – cena 

D – doświadczenie 

5. Uzyskane ceny zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (C+D) 

wyliczonych wg zasad wskazanych powyżej. 

7. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku, gdy Oferent nie wskaże 

informacji umożliwiających ocenę któregoś z kryteriów (kryterium „doświadczenie”) jego oferta 

może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 punktów. 

X. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferenta z prośbą o uzupełnienie oferty lub 

udzielenie wyjaśnień. 

2. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje na stronie 

www.foundationinvictus.org. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia Zapytania ofertowego lub nieprzyjęcia 

żadnej z ofert bez podania przyczyny. 

XI. Załącznikami do niniejszego zapytania są: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 


