
 

 

 

 

 

Warszawa, 26-03-2020 r.   

IBE/82/2020 

 

OGŁOSZENIE 

Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości  

30 000 EURO 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektów pozakonkursowych: 

 

„Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie 

interesariuszy na poziomie krajowym i regionalnym”  

umowa Nr UDA-POWR.02.13.00-00-0001/17 

oraz  

„Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na 

poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniające 

jakość nadawania kwalifikacji” umowa Nr UDA-POWR.02.13.00-00-0001/18, 

współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Usługa polegająca na druku publikacji upowszechniającej wiedzę nt. ZSK. Publikacja 

zostanie wydana w formie autorskiego notesu zawierającego wkładki tematyczne.  
 

Szczegółowy opis zamówienia stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2.  

 

2. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z harmonogramem określonym w OPZ – 

załącznik nr 2 do ogłoszenia, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2020 r. Termin 

ten może ulec zmianie w przypadku utrzymujących się utrudnień związanych z 

rozwojem pandemii.  

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

▪ Wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji: 

 
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, spełniający poniższy warunek udziału w 

postępowaniu: 

a) zrealizował minimum dwa zamówienia dot. druku publikacji powyżej 2 000 szt. 

nakładu każda na kwotę minimum 40 000 zł brutto każde w okresie ostatnich 3 

lat od dnia składania oferty.  

 



 

   

 

 

Na potwierdzenie powyższego warunku, Wykonawca wypełni Wykaz spełniania 

warunków – załącznik nr 4 do ogłoszenia.  

 

4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny: 

L.p. Kryterium Liczba pkt (maks. 100) 

I. cena 40 

II. jakość nadruku 60 

1. próbny wydruk środka i wkładek tematycznych 30 

1.1 zgodność kolorystyczna z przesłanym projektem 15 

1.2 ostrość nadruku 15 

2. próbny wydruk okładki i wklejki 30 

2.1 zgodność kolorystyczna z przesłanym projektem 15 

2.2 ostrość nadruku 15 

 
Ad. I. „Cena” (40% – maksymalnie 40 punktów) 
 
Najwyższą liczbę punktów (40 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 

wykonanie zamówienia, a każda następna otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie z 

wzorem: 

cena oferty najniżej skalkulowanej 

Liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------  x 40 pkt 

          cena oferty ocenianej             

 

 
Ad. II. „Jakość nadruku” (60% - maksymalnie 60 pkt) 

 

W kryterium „Jakość nadruku” (60 pkt) najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta 

Wykonawcy, która spełnia największa liczbę wymagań: 

 
1. Próbny wydruk środka i wkładek tematycznych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

OPZ) – max. 30 pkt.: 

1.1. zgodność kolorystyczna z przesłanym projektem – max. 15 pkt 

a) brak odzwierciedlenia kolorystycznego – 0 pkt 

b) częściowo odzwierciedlona kolorystyka – 7 pkt 

c) w pełni odzwierciedlona kolorystyka – 15 pkt 

1.2. ostrość nadruku – max. 15 pkt, 

a) nadruk rozmazany i nieczytelny– 0 pkt 

b) nadruk częściowo rozmazany – 7 pkt 

c) nadruk ostry bez śladów rozmycia – 15 pkt 



 

   

 

 

2. Próbny wydruk okładki i wklejki (zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ) – max. 

30 pkt.: 

2.1. zgodność kolorystyczna z przesłanym projektem – max. 15 pkt 

d) brak odzwierciedlenia kolorystycznego – 0 pkt 

e) częściowo odzwierciedlona kolorystyka – 7 pkt 

f) w pełni odzwierciedlona kolorystyka – 15 pkt 

2.2. ostrość nadruku – max. 15 pkt, 

d) nadruk rozmazany i nieczytelny – 0 pkt 

e) nadruk częściowo rozmazany – 7 pkt 

f) nadruk ostry bez śladów rozmycia – 15 pkt 

 
Próbny wydruk okładki musi być ofoliowany folią mat. 
 
Wykonawca przedstawi w ofercie próbne wydruki środka i wkładek tematycznych oraz 
okładki i wklejki zgodnie z parametrami opisanymi  w pkt 2 Opisu przedmiotu 
zamówienia. 

 
Uwaga: uzyskanie oceny niższej niż 28 punktów w kryterium II „jakość nadruku” 
skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

 
Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 
Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie 
dodane. 

 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę 
punktów. 
 

5. Wymagane dokumenty: 

a) formularz ofertowy (załącznik nr 3) 

b) wykaz spełniania warunku udziału (załącznik nr 4) 

c) próbny wydruk środka (załącznik 1 b do OPZ) i wkładek tematycznych (załącznik 1 a do 

OPZ); 

d) próbny wydruk okładki (załącznik 2 a do OPZ)  i wklejki (załącznik 2 b do OPZ) 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 

ogłoszenia w terminie do 02-04-2020 r. 08-04-2020 r., decyduje data wpłynięcia 

oferty. 

 

Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,  

a następnie: 

▪ złożyć osobiście w pok.  B 3 Instytutu Badań Edukacyjnych/  

▪ lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych,  

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa/  



 

   

 

 

▪ lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl   

 

z zastrzeżeniem, że próbki wydruków wskazane w pkt. 5 c, d Treści ogłoszenia należy 

przesłać kurierem, pocztą lub dostarczyć osobiście. Jeśli oferta zostanie wysłana mailem 

odrębnie od próbek, próbki należy opisać nazwą Wykonawcy tak aby była możliwość 

dołączenia ich przez Zamawiającego do oferty. 

 

7. Z wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu  

ustalenia szczegółowych warunków realizacji zamówienia oraz ceny zamówienia. 

 

8. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające (podobne), polegające na 

zapewnieniu dodatkowych usług druku publikacji. Mając powyższe na uwadze, 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w 

wysokości do 30% wartości szacowanego zamówienia podstawowego. 

9. Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być 

zmienione lub odwołane przez Zamawiającego. 


