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Ogłoszenie

Numer

2022-44703-132222

Id

132222

Powstaje w kontekście naboru

STHB.01.01.00-IP.01-00-LIT/15 - Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju 
turystycznego

Tytuł

Opracowanie graficzne, skład i druk publikacji w ramach projektu 
„Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego 
rozwoju turystycznego” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Zamówienia uzupełniające

brak

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem 
zmian osób wskazanych w § 1 ust. 3, do czego wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym warunków 
wykonywania umowy, wynagrodzenia nie więcej niż o 10% w stosunku do określonego w § 2 ust. 1 w 
przypadkach: 
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację Przedmiotu umowy; 
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie po stronie 
Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej; 
3) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, 
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 
interpretacji jej postanowień; 
4) wystąpienia siły wyższej. 
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Strona umowy zainteresowana 
wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej Stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze 
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wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Strony 
podejmą decyzję w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym w ust. 1. 
4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 2 oraz wystąpienie strony 
powołującej się na warunek z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-10-27
1. Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego - Klauzula informacyjna
2. Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy
4. ZAPYTANIE OFERTOWE
5. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego - Oferta Wykonawcy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-10-27

Data ostatniej zmiany

2022-10-27

Termin składania ofert

2022-11-04 09:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-11

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Powiat Suwalski
Świerkowa 60
16-400 Suwałki
NIP: 8442081910

Osoby do kontaktu

Konrad Charmuszko
tel.: 87 565 92 70
e-mail: konrad.charmuszko@powiat.suwalski.pl

Części zamówienia

Część: 1
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Tytuł części 1

Opracowanie graficzne, skład i druk publikacji.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi drukarskie

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: opracowanie graficzne, skład i druk publikacji w 
ramach projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020:
a) Wspólnej broszury na temat dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu transgranicznego 
PL-LT, nakład 6 000 egz.
b) Wspólnej ulotki o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym regionu przygranicznego PL-LT oraz na 
szlaku obiektów rodu Pac, nakład 15 000 egz.
c) Kalendarza promującego obiekty dziedzictwa o charakterze transgranicznym, nakład 600 egz. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do Zapytania 
ofertowego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby 
Zamawiającego wraz z przekazaniem upoważnionej osobie po wcześniejszym ustaleniu, szczegółów 
dostawy, dokładnej daty i godziny dostawy, mając na uwadze godziny pracy Zamawiającego. Przed 
dostawą Wykonawca zobowiązany jest ustalić dokładny termin dostawy, nie później jednak niż 1 
dzień przed planowaną dostawą. 
4. Dostawy mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.  
5. Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Zamawiającego: Konrad Charmuszko 
Adres poczty elektronicznej konrad.charmuszko@powiat.suwalski.pl, tel. 87 565 92 70. 
6. Składając ofertę Wykonawca jednocześnie zapewnia, że jest w stanie zrealizować  przedmiot 
zamówienia i dostarczyć artykuły zgodne z opisem, o parametrach nie gorszych niż wskazane w 
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opisie przedmiotu zamówienia, oraz że kwota złożonej oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności przygotowania, dostawy i rozładunku 
w siedzibie Zamawiającego. 
7. Wszelkie nazwy własne, jeśli zostaną użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają 
minimalny dopuszczalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość 
przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie produktów, które posiadają 
nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez 
Zamawiającego,  o walorach nie gorszych niż opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia 
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

Okres gwarancji

0

Kody CPV

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
79820000-8 Usługi związane z drukowaniem

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Suwałki

Gmina

Suwałki

Miejscowość

Suwałki

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej: 
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a) wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie zrealizował co najmniej dwie usługi polegające na składzie i druku co najmniej 2 publikacji, 
zawierających tekst oraz obrazujące go materiały ilustracyjne, w tym zdjęcia, każda o objętości 
minimum 30 stron z okładkami,
UWAGA! Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu 
(zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca polegał na doświadczeniu 
grupy wykonawców której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego 
zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w 
zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. 
umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
b) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli dysponuje osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za wykonanie zamówienia 
odpowiedzialnymi za świadczenie usług objętych zakresem przedmiotu zamówienia tzn., że 
dysponuje lub będzie dysponował osobą, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, zrealizowała co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu graficznym i/lub 
składzie publikacji o objętości minimum 30 stron z okładkami każda, zawierającej tekst oraz 
obrazujące go materiały ilustracyjne, w tym zdjęcia.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia, zawarte  w Załączniku nr 1 – Oferta Wykonawcy.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena [waga 60%] - punkty w skali od 0 do 60. Wzór:
Najniższa łączna cena brutto zamówienia / Łączna cena brutto oferty ocenianej x 60 pkt = liczba punktów 
oferty ocenianej
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Skrócenie czasu realizacji zamówienia [waga 40%] - skrócenie terminu od daty zatwierdzenia ostatecznej 
wersji graficznej ostatniej publikacji do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
-skrócenie o 10 dni kalend. – 40 pkt 
-skrócenie o 5 dni kalend. – 20 pkt 
-skrócenie o 4 i mniej dni - 0 pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-10-27 - data opublikowania

-> 2022-11-04 09:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


