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Szczawno-Zdrój, 25 września 2014r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie
zamówienia pn.: Opracowanie okładki, szaty graficznej, skład, łamanie, przygotowanie do druku

oraz druk publikacji pn. publikacji popularyzującej ideę praktyk zawodowych dla nauczycieli
realizowanych w ramach projektu „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program
doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”
POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE DLA ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO 14 TYS.
EURO

I. INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt pn. „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia
zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”, dalej zwany „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez
budżet państwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.4: Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
Poddziałanie 3.4.3: Upowszechnienie uczenia się przez całe życie
Instytucja Wdrażająca: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Lider projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Partner projektu: WYG International Sp. z o.o.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie kształcenia zawodowego, szczególnie
kształcenia praktycznego wśród 400 nauczycieli kształcących w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec,
technik organizacji reklamy, technik logistyk oraz technik cyfrowych procesów graficznych w okresie od
października 2011 do października 2014.

II. ZAMAWIAJĄCY.
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zwana dalej „DARR SA” z siedzibą przy ul. Szczawieńskiej 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
Tel.: 74 648 04 00
Fax: 74 648 04 17
E-mail: darr@darr.pl
Strona internetowa DARR SA: www.darr.pl
Strona internetowa projektu: www.handelireklama.darr.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez
praktyki w przedsiębiorstwach”

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .

Okres realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31 października 2014r.
Data przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego wersji elektronicznej publikacji: do 22 października
2014r.
Termin realizacji może ulec zmianie wyłącznie w następujących przypadkach:
4.2.Opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
4.3.Opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym siły wyższej,
których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy.
Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79970000-4
79822000-2
79822500-7
79800000-2

-

Usługi
Usługi
Usługi
Usługi

publikacji;
składu;
projektów graficznych;
drukowania i powiązane;

Zakres usługi:
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Wykonanie kompletnego projektu okładki, szaty graficznej wraz z opracowaniem typograficznym
publikacji w uzgodnieniu z Zamawiającym, uwzględniając Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które Wykonawca może pobrać ze strony internetowej
www.efs.gov.pl.
b) Wykonanie komputerowego składu, łamania tekstu oraz przygotowania publikacji do druku.
c) Druk publikacji w łącznym nakładzie 2000 egzemplarzy w języku polskim.
d) Dostawa publikacji w nakładzie 2000 egzemplarzy do siedziby Zamawiającego.
e) Dostarczenie do Zamawiającego wersji elektronicznej publikacji w formacie pdf.
Dokładny zakres usługi zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

IV. WARUNKI UDZIAŁU:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki następujące
warunki:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub czynności. Ocena
spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie (wzór oświadczenia znajduje
się w treści oferty),
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia- wykonawca powinien wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co
najmniej 3 usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia,
polegające na świadczeniu usług poligraficznych w skład których wchodziły co najmniej: przygotowanie
projektu, sporządzenie składu, przygotowanie do druku i druk publikacji, o łącznej wartości tych usług
minimum 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). W celu potwierdzenia spełniania
tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy
lub usługi zostały wykonane należycie,
c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie (wzór
oświadczenia znajduje się w treści oferty),
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d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Ocena
spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie (wzór oświadczenia znajduje
się w treści oferty),
e) nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone aktualne zaświadczenie właściwego
naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje
się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu złożonej przez niego
oferty za odrzuconą,
4. cena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i w/w dokumentach. Z treści załączonych
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww dokumentów.

V. OFERTA I POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGANYCH WARUNKÓW:
W celu złożenia oferty i potwierdzenia spełniania wymaganych warunków, oferent powinien w terminie do 6
października 2014r. do godz. 12.00 dostarczyć pocztą, kurierem lub osobiście do siedziby DARR S.A.,
zaparafowany i podpisany przez oferenta/osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta „Ofertę na
wykonanie zamówienia” wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia wraz z załącznikami, o
których mowa w tabeli w pkt 5. Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu)
z umieszczonym na nim dokładnym adresem Zamawiającego:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój
i dopiskiem:
Oferta na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie okładki, szaty graficznej, skład, łamanie,
przygotowanie do druku oraz druk publikacji popularyzującej ideę praktyk zawodowych dla
nauczycieli realizowanych w ramach projektu „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy
program
doskonalenia
nauczycieli
kształcenia
zawodowego
poprzez
praktyki
w
przedsiębiorstwach”
1.
2.
3.
4.

Ocena oferty zostanie dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów uzupełnień i/lub wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
5. Zbiorcze zestawienie - wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów:
l.p.

Nazwa (rodzaj) dokumentu

1

Formularz oferty - załącznik nr 1 do Zaproszenia

2

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

3

Wykaz usług, w których wykonawca przedstawi ich wartość, przedmiot, daty wykonania, odbiorców,
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oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(wzór wykazu w treści oferty).
4

W przypadku ofert składanych przez Wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo dla
reprezentanta z określeniem zakresu pełnomocnictwa oraz oświadczenia każdego ze wspólników, że
spełniają warunki udziału w postępowaniu w Zaproszeniu.

5

Podpisany na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 2 do Zaproszenia

6. Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (wpisu do właściwego rejestru lub do ewidencji działalności
gospodarczej). Jeżeli takie upoważnienie nie wynika wprost z wpisu, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

VI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena rozumiana jako cena brutto za
wykonanie usługi określonej w przedmiocie zamówienia.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

VII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik
nr 2 do zaproszenia. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchylać się będzie od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki
unieważnienia postępowania.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Pani Agnieszka Kopcińska – Specjalistka ds. upowszechniania
rezultatów projektu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00;
tel. +48 74 648 04 26, fax: +48 74 648 04 17;
e-mail: agnieszka.kopcinska@darr.pl;
pokój A201, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.

IX. Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy zamówienia
Załącznik nr 2 – wzór umowy

