
 

1 
 

 

 

 

 

 

Nr referencyjny ZZP.261.ZO.40.2019        

 

                                                                   Kraków, 18.10.2019 r. 

 

 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na  Usługę druku i dostawy 

kopert firmowych oraz teczek firmowych. 

 

I. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiot zamówienia stanowi usługa druku i dostawy kopert oraz teczek firmowych do siedziby 

Zamawiającego przy  al. Krasińskiego  11 a, 31-111 w Krakowie. 

Przedmiot zamówienia podzielony został na  części: 

Zadanie nr 1 – Usługa druku i dostawy kopert firmowych 

Zadanie nr 2 – Usługa druku i dostawy teczek firmowych 

 

➢ Zamawiający  dopuszcza składania ofert na wybraną przez Wykonawcę część. 

➢ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

➢ Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 6 miesięcznego okresu gwarancyjnego na dostarczany 

przedmiot zamówienia. 

➢ Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia Protokołem odbioru. 

 

 

II.    Termin realizacji zamówienia: 

 

➢ dla zadania 1: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie, w miarę potrzeb. W czasie trwania umowy 

przewidywane jest złożenie 3 (trzech ) zamówień cząstkowych. Czas realizacji zamówienia 

cząstkowego wynosi  maksymalnie do 12 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia druku;  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówień 

cząstkowych. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

 

➢ dla zadania 2: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Czas realizacji zamówienia wynosi  

maksymalnie do 12 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia druku;  

 

 

  

III.   Warunki płatności:  

- do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury / faktury cząstkowej. 

IV.   KRYTERIA OCENY OFERTY: 

       a) cena 100%  obliczone wg następującego wzoru:  

C = (Cn : Co) × 100 pkt. 

gdzie: 

Cn - cena brutto oferty najtańszej 

Poprzez ofertę najtańszą Zamawiający rozumie ofertę z najniższą ceną brutto z pośród wszystkich 

nadesłanych ofert.  

Co - cena brutto oferty ocenianej 

 

1. Suma uzyskanych punktów stanowić będzie podstawę porównania ofert. Maksymalnie można otrzymać 100 

pkt. 
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V.  Sposób obliczenia ceny: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia wyliczoną  

zgodnie  ze Specyfikacją techniczno – cenową stanowiącą załącznik nr 2.1 – 2.2 do ZO. 

b) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i 

prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, kosztami dostawy oraz warunkami i wytycznymi 

stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.  

c) Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie 

upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację 

przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego 

przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.  

d) Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia  

e) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

f) Jeżeli zaoferowana cena, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia 

ceny lub kosztu. Postanowienia art. 90 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

g) Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach.  

 

 

VI.  Sposób kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie niniejszego Zapytania Ofertowego: 

a) Wszelkie pytania, wnioski, zawiadomienia prosimy przesyłać na adres: 

zamowienia_publiczne@pwm.com.pl 

 

VII.  Sposób przygotowania oferty: 

Przesłana oferta powinna zawierać: 

a) Wypełniony formularz oferty – zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

b) Wypełniony formularz specyfikacja techniczno – cenowa stanowiący załącznik nr 2.1 oraz 2. 2. do 

niniejszego zapytania 

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania 

ofert, potwierdzony za zgodność z oryginałem 

d) Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, gdy reprezentacja nie wynika z 

dokumentów rejestrowych 

 

 

 

 

VIII.  Termin przesłania oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w budynku siedzibie Zamawiającego, al. Krasińskiego 11A, 31-111 Kraków, Sekretariat, 

pok.107, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2019 r. do godz. 11:00 lub w tym terminie przesłać w 

formie elektronicznej (skan) na adres email: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl. 
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IX. Informacje pozostałe. 

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który: 

a) nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu, /jeżeli dotyczy/ 

b) nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego, zawartą z Zamawiającym, w okresie ostatnich 3 lat. 

2) Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców w przypadku, gdy oferta: 

a) jej treść nie odpowiada treści ZO, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

d) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 

e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

f) Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie innych omyłek w Ofercie w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

g) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Za taką sytuację zostanie uznana także 

sytuacja, w której Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień, o których mowa w pkt V.f) ZO, 

h) Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty na wezwanie 

Zamawiającego. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego zapytania, a także unieważnienia postępowania 

bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. Postępowanie może zostać unieważnione w 

szczególności w przypadku, gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty, 

b) wykonawcy, którzy złożyli oferty nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w ZO 

lub wszystkie oferty podlegają odrzuceniu, 

c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

d) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć.  

4) Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami 

pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym 

z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od 

postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.  

5) Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą i poinformuje drogą mailową o wyborze oferty. 

Ponadto wybór danego Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie 

konkurencyjności. 

6) Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy oferta Wykonawcy, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji oferty. 

X. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych 

Administratorem danych osobowych osób fizycznych wskazanych w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia, jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie z siedzibą przy al. Krasińskiego 11a, 31-111. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia oraz wypełnienia obowiązku 
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archiwizacyjnego. Dane osobowe wskazanych osób będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne 

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje 

prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz do ograniczenia ich 

przetwarzania. Ponadto osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje prawo do usunięcia danych 

osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO , prawo do przenoszenia danych osobowych, o 

którym mowa w art. 20 RODO , prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres związany z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, a także później tj. w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Odbiorcami Państwa 

danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku 

jakichkolwiek pytań w zakresie RODO możliwy jest kontakt poprzez adres email:pwm@pwm.com.pl Po 

stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania zgody osoby fizycznej na wskazanie jej danych w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym w składanej ofercie. 

Lista załączników: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

2) Specyfikacja techniczno - cenowa – załącznik nr 2.1 – 2.2  

3) Formularz ofertowy – załącznik nr 3 

4) Wzór umowy – załącznik nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


