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Nr umowy Projektu:  UDA-POKL.08.01.03/10-00 z dnia 24.09.2010 r. 

 

Numer zapytania ofertowego: 

1/07/2012/POKL          

kod CPV 22100000-1 

                       Gdańsk, 26.07.2012 roku  

 

 

                                 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na usługę składu, zaprojektowania okładki, wydruku opracowania – książki  

w ramach Projektu  

„FLEXICURITY – element europejskiego modelu gospodarczego i społecznego”  

do dnia 03.09.2012 roku 

UDA-POKL.08.01.03/10-00 z dnia 24.09.2010 r. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

1.1. Nazwa: OM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Stoczni 

Gdańskiej 

1.2. Adres instytucji 

Adres biura Projektu: 

ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk  

ul. Targ Drzewny 3/7, pok. 301, Gdańsk 

1.3. Numer telefonu:  58 – 308 47 17 

1.4. Numer faksu: 58 – 308 47 17 

1.5. E-mail:  biuro.flexicurity@gmail.com  

1.6. Adres strony internetowej:  www.nszz-stocznia.pl , www.flexicurity.edu.pl  

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1.   Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, skład, zaprojektowanie okładki, 

wydrukowanie książki w nakładzie w 2.000 sztuk w ramach Projektu 

„FLEXICUIRTY – element europejskiego modelu gospodarczego i społecznego”,  

współfinansowanego z przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

 

2.2.   Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

2.2.1. Skład książki A4 (210x297) z akceptacją Zamawiającego do dnia 23 sierpnia 2012 

roku, 80 stron A4.  

 

2.2.2. Wykonanie projektu oprawki (przód i tył) książki A4 do 23 sierpnia 2012 roku.   

 

mailto:biuro.flexicurity@gmail.com
http://www.nszz-stocznia.pl/
http://www.flexicurity.edu.pl/
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2.2.3. Papier druku wkładu kreda gramatura papieru 90g, okładki kreda gramatura papieru 

350g.  

 

2.2.4.  Zadruk wkładu i okładki 4+4. 

 

2.2.5.  Uszlachetnienie – zadruk okładki: lakier UV punktowy, lakier dyspersyjny, folia błysk 

lub mat, tłoczenia, hot stamping.  

 

2.2.6. Wydrukowanie 2.000 sztuk książki format A4 (210x297) i dostarczenie do biura 

Projektu Zamawiającego do dnia 03.09.2012 roku. 

 

 

2.3.  WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU. SPOSÓB 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

3.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3.2.posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia, 

3.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia, 

3.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

Z niniejszego postępowania wyklucza się: 

a) Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub  

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między 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: 

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa             

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
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przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, 

d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, 

e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

f)   spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                      

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, 

g)   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

h) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, 

i) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania,  

j) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału                       

w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków. 

Ocena spełnienia warunków – zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia - nastąpi na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w punkcie 

4. 

 

4. INFORMACJA O SPOSOBIE ZŁOŻENIA OFERTY I POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI.  

4.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (dopuszczone jest dostarczenie wyłącznie 

wersje przez email), do dnia 13 sierpnia 2012 roku do godz. 13.00 na adres biura 

Projektu ul. Targ Drzewny 3/7, pok. 301, Gdańsk w zamkniętej kopercie                     

z dopiskiem „FLEXICURITY 2010/2012 - postępowanie nr 1/07/2012/POKL”,                 

z uzupełnionymi o dane firmy załączoną do Zapytania Umową oraz załącznikami 

do Zapytania. 

4.2. Zamawiający dopuszcza także możliwość złożenia oferty za pomocą faksu w ww. 

terminie pod numer 58 308 47 17 lub w formie mailowej na adres mailowy: 

biuro.flexicurity@gmail.com  

mailto:biuro.flexicurity@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ ”Solidarność” w Stoczni Gdańskiej 
Adres:  ul. Targ Drzewny 3/7, Gdańsk  

www.flexicurity.edu.pl 
 

 

Strona 4 z 7 

 

 

 
 

4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub 

innym dokumentem właściwym dla formy organizacji Wykonawcy lub przez 

pełnomocnika. 

4.4. Odpowiedź powinna zawierać: 

4.4.1. Podpisaną ofertę cenową (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego), podpisany Załącznik nr 2, podpisaną załączoną umowę 

uzupełnioną o dane firmy.  

4.4.2. Uzupełnioną umowę (załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego). 

4.5. Ofertę składaną w sposób określony w pkt. 4.1. i 4.2. uznaje się za wniesioną                  

w terminie, jeżeli dotrze ona do godziny 13.00 dnia 13.08.2012 roku.  

 

5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Mariola Zmudzińska,                

tel. 58 308 47 17, e-mail: biuro.flexicurity@gmail.com  

 

6. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

6.1. Głównym kryterium wyboru będzie cena łączna wykonania usługi.  

6.2.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji i zostanie oceniona, jako 

najkorzystniejsza.  

6.3.Składający ofertę zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu postępowania, w ciągu 3 dni 

od daty rozstrzygnięcia. 

6.4.Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.  

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

7.1. ZAMAWAIAJĄCY nie przewiduje składania ofert częściowych. 

7.2.W celu zapewnienia przejrzystości procedur i porównywalności ofert nie przewiduje się 

składania ofert zawierających jakiekolwiek warunki i zastrzeżenia. 

7.3.Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty 

prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów. 

7.4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania 

przyczyny oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, 

dokumentów lub wyjaśnień. 

7.5.W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, wybrany oferent zostanie powiadomiony 

indywidualnie do dnia 16.08.2012 roku. 

7.6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyny. 

mailto:biuro.flexicurity@gmail.com
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Załącznik nr 1 

 

 

…………………………………….                       

…………………..………………… 

Pieczęć firmowa Wykonawcy               

Miejscowość, data 

 

 

OFERTA  

(dot. postępowania 1/07/2012/POKL) 

 

Ja, niżej podpisana/y  ……………………………………………………..działając w imieniu 

…………………………………………………………………………………………….……             

z siedzibą ……………………………………………………………………………………, nr 

NIP……………………………….., nr REGON ………………………………………………, 

adres mailowy ……………………………………………………………..: 

 

1. Przedstawiam – w tabeli nr 1  - ofertę cenową na usługę wskazaną w Specyfikacji 

warunków Zapytania Ofertowego z dnia 24.09.2010 roku 

Tabela nr 1  

LP NAZWA  CENA 

JEDNOSTKOWA 

NETTO  

PODATEK VAT CENA 

JEDNOSTKOWA 

BRUTTO ZA 

MIESIĄC 

1 2 3 4 5 

 

1. 

 

Skład książki A4, cena 

za jedną stronę, 80 stron 

 

…………….. PLN  

 

…………….. PLN 

 

…………….. PLN 

2. Projekt okładki A4, cena 

za projekt pierwszej i 

ostatniej strony 

 

…………….. PLN  

 

…………….. PLN 

 

…………….. PLN 

3. Druk 2000 sztuk książki 

80 stron + okładka 

   

 Cena za wydrukowanie 

1 sztuki książki 4+4 

 

……………. PLN 

 

……………. PLN 

 

..……………. PLN 

  

Inne koszty…….. 
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2. Oświadczam, że ceny wskazane w tabeli w pkt. 1 obejmują wszystkie elementy 

przedmiotu zamówienia wskazane w Specyfikacji warunków zamówienia. 

3. Oświadczam i zgadzam się, że łączna cena przedmiotu zamówienia będzie stanowiła 

iloczyn cen z oferty liczba sztuk x cena jednostkowa brutto podana w tabeli 1. 

4. Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni od momentu jej złożenia. 

5. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

6. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 

także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

7. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

8. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania. 

 

 

 

……………………………………                          ………..…………………………….. 

Miejscowość, data                                     Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę                           

       lub innej osoby upoważnionej przez Wykonawcę 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

OŚWIADCZENIE do Numer zapytania ofertowego: 1/07/2012/POKL  

OM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Stoczni Gdańskiej 

w ramach Projektu  

„FLEXICURITY – element europejskiego modelu gospodarczego i społecznego”  

do dnia 31.08.2012 roku 

UDA-POKL.08.01.03/10-00 z dnia 24.09.2010 r. 

 

 

 

 

Składający ofertę oświadcza, iż nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo                  

z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

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: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

…………………………………….. 

(podpis składającego Ofertę) 


