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Warszawa, 11.12.2017 r. 

Biuro Projektu: „Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją  

i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”  

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

ul. Wóycickiego 1/3, bud. nr 19, pok. 1912A 

01-938 Warszawa 

tel. : 22 561 90 30 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2/WAŻKA/2017 
(dot. usługi przygotowania i druku publikacji powstałej w ramach projektu badawczo 

-rozwojowego pn. „Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji 

decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”) 

 

I. Zamawiający 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 

NIP: 525-00-12-946, REGON: 000001956 

II. Tryb postępowania 
Na podstawie art. 4 pkt. 8 – Prawo zamówień publicznych  

(t. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na całościowym przygotowaniu oraz 

druku publikacji, w formie książki, powstałej w ramach projektu na rzecz obronności 

i bezpieczeństwa państwa pn. „Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją 

i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”, współfinansowanego ze 

środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Druk publikacji: 

a) treść ok. 80 tys. znaków, max. 2 arkusze wydawnicze, 

b) okładka wielobarwna, 4+0 folia, karton ok. 250 g/m2, 

c) środek: 1+1, offset 80 g, 

d) oprawa: miękka, klejona, 

e) format B5 (pion), 

f) liczba egzemplarzy do druku: 200. 

2) Skład, łamanie, korekta ok. 2 arkuszy wydawniczych: 

a) przygotowanie i formatowanie tekstu, 
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b) stworzenie układu graficznego kolumn i ilustracji, 

c) projekt okładek uwzględniający loga projektu oraz instytucji współfinansującej, 

d) korekta i redakcja wydawnicza tekstu. 

3) Uzyskanie numeru ISBN dla publikacji. 

4) Recenzja publikacji. 

5) Autorzy dzieł przenoszą autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego na wszystkich 

polach eksploatacji. Dobór i akceptacja tekstów dokonana zostanie przez 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza / nie dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości 

zamówienia podwykonawcom. 

4. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 

2. 

IV. Termin realizacji zamówienia 

1. Termin: do dnia 20.12.2017 r. zostanie przedłożona faktura wraz z zamówieniem. 

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Oferta powinna być przedłożona na formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego Zaproszenia do składania ofert, opatrzona pieczęcią firmową, posiadać 

datę sporządzenia oraz podpis Oferenta. 

2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

k.smagiel@uksw.edu.pl, pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na 

adres: Centrum Inicjatyw Rozwojowych, Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. nr 19, pok. 1912A, 01-938 

Warszawa do dnia 13.12.2017 r., do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego o godz. 10.15. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VI. Wykaz wymaganych dokumentów: 
1) formularz ofertowy (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1), 
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VI. Ocena ofert 
Przy dokonywaniu wyboru ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 

i jego znaczeniem: 

 

 

Lp. Opis kryteriów i sposób oceny waga 

1. Cena 

Maksymalną liczbę punków (60 pkt.) uzyska oferta z najniższą 

ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą liczbę 

punktów.  

60% 

2.  Doświadczenie  
Zamawiający przyzna następującą punktację za doświadczenie w 

druku publikacji: 

- od 1 do 4 publikacji – 10 pkt. 

- od 5 do 9 publikacji – 20 pkt. 

- powyżej 10 publikacji – 40 pkt. 

 

40% 

 
1. Kryteria oceny ofert: 

1) Cena – 60 % 

2) Doświadczenie – 40 % 

2. Sposób oceny oferty 

Kryterium „cena” – poszczególnym Oferentom zostaną przyznane punkty za cenę 

brutto w skali 1:60, obliczone wg wzoru: 

 

najniższa oferowana cena brutto  

C=----------------------------x 60 pkt 

cena oferty badanej brutto  

 

Kryterium „doświadczenie”: 

Poszczególnym Oferentom zostaną przyznane punkty za doświadczenie zgodnie z Opisem 

kryteriów i sposobem oceny, ujętym w tabeli.  

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Wartość punktową podaje się 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów 

mając na uwadze powyższe kryteria.  

VII. Dodatkowe informacje 
Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem e-mail: k.smagiel@uksw.edu.pl  
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VIII. Informacja o rozstrzygnięciu 
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej pod adresem http://bip.uksw.edu.pl/ogloszenia_CENTiR oraz przesłana 

oferentom na adres e-mail wskazany przez nich w ofercie. 

 

IX. Odrzucenie ofert 
Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie oferenta z niniejszego postępowania 

w przypadku: 

1. niespełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

2. niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 

3. przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych. 

 

 


