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TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytań ofertowych w związku z wartością zamówienie nie przekraczającego 
równowartości 30.000 euro (podstawa art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 
Zarządzenie Nr  Or I 0151/183/09  Burmistrza Byczyny  z dnia 31.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
udzielania w Urzędzie Miejskim w Byczynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto. 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
1. CPV: 

• 92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów, 
• 79970000-4 - Usługi publikacji, 
• 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem, 
• 79822000-2 - Usługi składu. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Wydanie publikacji (przygotowanie merytoryczne i wydruk, nagranie i powielenie wersji elektronicznej) wraz z 
projektem, składem graficznym, korektą i dostawą do Zamawiającego w ramach projektu „Byczyński Inkubator 
Gospodarki Społecznej – OWES dla Subregionu Północnego” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

• Specyfikacja merytoryczna publikacji: 
 

1 rozdział  
W rozdziale należy umieścić informacje odnośnie historii Ekonomii Społecznej (ES) w Gminie Byczyna, 
reportaże i zdjęcia prężnie działających Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), zwłaszcza informacje nt. 
powstałych Spółdzielni Socjalnych, działających na terenie gminy. Objętość 30 stron (min. 80 tys. znaków – 
ze spacjami +15 zdjęć). 
 
2 rozdział  
Rozdział musi zawierać informacje nt. wypracowanego modelu funkcjonowania  Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w gminie Byczyna oraz charakterystykę projektu „Byczyński Inkubator Gospodarki 
Społecznej – OWES dla Subregionu Północnego” wraz z osiągniętymi wskaźnikami. Objętość 20 stron (min. 
50 tys. znaków – ze spacjami +10 zdjęć). 
 
3 rozdział  
W rozdziale należy umieścić informacje nt. powstałych w  ramach Byczyńskiego Inkubatora Gospodarki 
Społecznej (BIGS) PES, w tym Spółdzielni Socjalnych, udzielonych form wsparcia, informacje nt. PES, 
które korzystały ze wsparcia oraz ich opinie w tym zakresie. Objętość 20 stron (min. 50 tys. znaków – ze 
spacjami + 10 zdjęć). 
 
4 rozdział 
Rozdział musi zawierać informacje dotyczące kierunków rozwoju ES w Gminie Byczyna na kolejne lata. 
Autor musi przedstawić konkretne rekomendacje, które będą mogły zostać wykorzystane przez włodarzy 
gminy, PES oraz grupy inicjatywne, w celu dalszego, systematycznego rozwoju Ekonomii Społecznej  
w Byczynie. Objętość 10 stron (min. 32 tys. znaków – ze spacjami). 
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W zakresie przygotowania oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia szczegółowego spisu treści z uwzględnieniem powyższych rozdziałów. 
 

• Specyfikacja techniczna publikacji: 
a) Publikacja w formie papierowej 

 - nakład: 500 sztuk, 
 - objętość: 80 stron, 

- format: B5, 
- papier: 115 gram, kreda, mat 
- kolorystyka: full-color 
 
OPRAWA:  
- miękka (300g), laminowana ze strony zewnętrznej, 
- szyta oraz klejona, 
- full-color, tylko ze strony zewnętrznej (strona wewnętrzna nie będzie zadrukowana). 
 
b) Publikacja na płytach CD 
- nakład: 1000 sztuk, 
- nośnik: płyta CD, 
- nadruk na płycie: full-color, 
- format pliku publikacji: PDF, 
- opakowanie: koperta z folii przeźroczystej. 

 
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy wszelkie potrzebne materiały, w postaci 

zdjęć, danych merytorycznych w plikach jpg, docx, doc, xlsx, xls.  
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji treści publikacji w terminie 3 dni od jego 

otrzymania, nanoszenia uwag, akceptacji ostatecznej wersji publikacji przed wydrukiem, a także w 
przypadkach niezgodności treści publikacji ze specyfikacją merytoryczną i przesłanym wcześniej spisem 
treści, całkowitego odrzucenia części merytorycznej publikacji. 
 

 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

-   posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności, 
-   posiadania wiedzy i doświadczenia, 
-   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego   

           zamówienia, 
       -   sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
 

1. Opis  sposobu dokonania oceny spełnienia warunków jest następujący:   
 

1) Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;   
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
 wykazać w sposób szczególny.  

 

2) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: 

  

Wykonawca musi wykazać się: doświadczeniem poligraficznym w składzie opracowaniu publikacji, folderów i/lub  
minimum 5-cio letnią współpracą z Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES). Współpraca taka może przybierać 
formę: 
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- członkowstwa w podmiocie będącym PES, 
- pracy na rzecz PES, 
- szkoleń i doradztwa dla PES. 
Zamawiający będzie dodatkowo punktował doświadczenie powyżej wymaganych 5 lat współpracy z PES. Za 
każdy kolejny rok wykonawca otrzyma 1 pkt. Punktacja: 5 lat - 1 pkt; 6 lat – 2 pkt; 7 lat – 3 pkt.  

 

W celu wykazania spełnienia w/w warunku Wykonawca przedkłada wykazu wykonanych na rzecz PES usług/prac - 
załącznik nr 1a do SIWZ – Doświadczenie zawodowe wraz z dokumentami potwierdzającymi, że czynności takie 
miały miejsce (umowy, referencje itp.). 

 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
 wykazać w sposób szczególny.  

 

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 
Aby potwierdzić warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca     
winien wykazać, iż dysponuje osobami – autorami publikacji o następujących kwalifikacjach, doświadczeniu i 
umiejętnościach: 
 

Rozdział 1 – autor powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku dziennikarstwo, politologia lub 
filologia polska oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy w mediach na terenie woj. opolskiego. 
 
Rozdział 2 – autor powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, i dodatkowe z zakresu Ekonomii 
Społecznej oraz minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu, lub minimum 5-cio letnie w członkostwie w 
Podmiocie Ekonomii Społecznej z terenu woj. opolskiego oraz dodatkowo minimum 2 letnie doświadczenie 
zawodowe w realizacji zadań merytorycznych Byczyńskiego Inkubatora Gospodarki Społecznej lub podejmowanych 
działań w tym kierunku przez Gminę Byczyna. 
 
Rozdział 3– autor powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, i dodatkowe z zakresu Ekonomii 
Społecznej oraz minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu, lub minimum 5-cio letnie w członkostwie w 
Podmiocie Ekonomii Społecznej z terenu woj. opolskiego. 
 
Rozdział 4 – autor powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, i dodatkowe z zakresu Ekonomii 
Społecznej oraz minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu, lub minimum 5-cio letnie w członkostwie w 
Podmiocie Ekonomii Społecznej. Powinien posiadać doświadczenie eksperckie w zakresie ES –jest autorem min. 
dwóch publikacji dot. tematyki ES. 
 
W celu wykazania spełnienia w/w warunków Wykonawca przedkłada wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i umiejętności  
niezbędnych do wykonania zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ; 

 
 

5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny.  

 

2. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na  
podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie  
 w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym tj. „spełnia – nie spełnia”), nie spełnienie chociażby jednego  
 z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.  

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do 
złożenia wyjaśnień. 
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INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

 
 

 
1. Zamawiający będzie porozumiewał się: 

a. Drogą elektroniczną na adres: biuro@inkubator.byczyna.pl   
b. Wykonawca drogą elektroniczną może kontaktować się z  Zamawiającym pisemnie, na adres: Urząd 

Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna. 
 

 
2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma od poniedziałku do piątku w godzinach w  godz. od  8:00 do 15:00.  
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści specyfikacji.  

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej: www.bip.byczyna.pl. 
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może 

zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej. 
7. W przypadku, gdy modyfikacja treści SIWZ powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian oferty, 

zamawiający przedłuży termin składania ofert.  
 
 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert.  
 
 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wymagania podstawowe. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Oferta musi obejmować 

całość zamówienia i nie może modyfikować zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ przez 
Zamawiającego, nie dopuszcza się składania oferty wariantowej .  

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status 
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 
wszystkie te osoby.  

4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty lub przepisów prawa. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) lub przepisów prawa, 
to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię 
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.  

2. Forma oferty. 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie 

oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.  
2. Oferta może być złożona w formie przewidzianej w zaproszeniu do składania ofert. 
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OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Wykonawca określa cenę oferty brutto za prawidłowe wykonanie całości zamówienia zgodnie z SIWZ, 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.  
2. Wykonawca podaje cenę oferty liczbowo i słownie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost  

z dokumentacji przetargowej (tzn. SIWZ, Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia itd.). 
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 
5. Cena musi zawierać stosowny podatek VAT. Podatek od towarów i usług VAT naliczany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
6. Cena ofert musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia. 
7. Ostateczną cenę oferty obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości składników 

zamówienia wykazana w formularzu oferty określona jako Wartość ogółem /brutto /.  
 
 

OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
 

1. KRYTERIUM: Najniższa cena -  waga  50%  
 
Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, VAT, brutto. Cena ofertowa podana przez wykonawcę, 
obowiązuje przez okres realizacji zamówienia i nie podlega waloryzacji. 
Ilość punktów – maksymalną liczbę punktów otrzyma najkorzystniejsza cena.   

Sposób obliczania: 
                                             Najniższa cena oferty 
Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100 x 50% 
                                              Cena badanej oferty 
Maksymalna liczba punków: 50 
 

2. KRYTERIUM: Doświadczenie merytoryczne oferenta i autorów publikacji – waga 30% (punkty: 1-33 
pkt.) 
 

Zamawiający będzie punktował  doświadczenie zawodowe powyżej wymaganych 5 lat współpracy z PES. 
Za każdy kolejny rok wykonawca otrzyma kolejny 1 pkt, czyli 5 lat - 1 pkt; 6 lat – 2 pkt; 7 lat i powyżej  – 3 pkt. 
Doświadczenie autorów publikacji  na podstawie załącznika nr  6.  
Każdy z autorów publikacji oceniany będzie osobno dodatkowo: 
- autor rozdziału 1 – maksymalnie 4 pkt.  
1 pkt. – min. dwuletnia praca w mediach na terenie woj. opolskiego, każdy kolejny rok dodatkowy punkt – 3 letnia 
praca 2 pkt, 4 letnia - 3 pkt, 5 letnia i powyżej 4 pkt.), 
- autor rozdziału 2 i 3 – maksymalnie 8 pkt.  
1 pkt. – 2letnie doświadczenie w zarządzaniu, 2 pkt. - 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu, 3 pkt - 4 letnie 
doświadczenie w zarządzaniu, 4 pkt – 5 letnie i powyżej doświadczenie w zarządzaniu 
oraz dodatkowo punktowane 
1 pkt. - 5-cio letnie doświadczenie w członkostwie w Podmiocie Ekonomii Społecznej z terenu woj. opolskiego, każdy 
kolejny rok 1 pkt. wg. reguły 6 letnie doświadczenie - 2 pkt; 7 letnie doświadczenie - 3 pkt, 8 letnie i powyżej 
doświadczenie – 4 pkt.  
- autor rozdziału 4 – maksymalnie 10 pkt. (1 pkt. – 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu, 2 pkt. - 3 letnie 
doświadczenie w zarządzaniu, 3 pkt - 4 letnie doświadczenie w zarządzaniu, 4 pkt – 5 letnie i powyżej doświadczenie 
w zarządzaniu 
oraz dodatkowo punktowane 
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1 pkt. - 5-cio letnie doświadczenie w członkostwie w Podmiocie Ekonomii Społecznej z terenu woj. opolskiego, każdy 
kolejny rok 1 pkt. wg. reguły 6 letnie doświadczenie - 2 pkt; 7 letnie doświadczenie - 3 pkt, 8 letnie i powyżej 
doświadczenie – 4 pkt. 
oraz dodatkowo punktowane 
za doświadczenie eksperckie w zakresie ES – jest autorem 2 publikacji dot. tematyki ES – 1 pkt, 3 publikacji i 
powyżej - 2 pkt. 
 

3.  KRYTERIUM Doświadczenie poligraficzne – waga 20% (punkty: 1 - 5 pkt.) 
Kryterium punktowane będzie na podstawie wykazu publikacji lub przesłanych egzemplarzy publikacji (zał. 7 do 
SIWZ). Publikacje przedstawione w wykazie muszą zostać potwierdzone referencjami zamawiających. Zamawiający 
zaznacza że nie odsyła nadesłanych publikacji.  Punktacja publikacji będzie odnosić się do publikacji powyżej 40 
stron wraz z okładką. Za doświadczenie 1 publikacji 1 pkt, 2 publikacje 2 pkt; 3 publikacje 3 pkt; 4 publikacje 4 pkt.; 5 
publikacji 5 pkt. 
 
 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Do 16 czerwca 2015 r. 
 
 

WALUTA 
 
Zarówna oferta jak i rozliczenie zamówienia może nastąpić w walucie polskiej. 
 
 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta (wraz z załącznikami 1a i 1b SIWZ) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też 
dostarczona osobiście na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie do dnia 3 czerwca 2015 r do godz. 14:00 lub 
pocztą elektroniczną na adres email: biuro@inkubator.byczyna.pl. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.byczyna.pl. 

 
INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA 

 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania lub odstąpienia od podpisania umowy 
bez podania przyczyny bez konsekwencji dla Zamawiającego. 

2. Odpowiedzi na pytania zadane do dnia 1 czerwca 2015 r. będą przesłane do Wykonawców i opublikowane 
na stronie internetowej www.bip.byczyna.pl 

 


