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Koźlice, 20.04.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
Na: opracowanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostawę tablic informacyjnodydaktycznych

poświęconych

historii

Stalagu

VIIIA

w

ramach

realizacji

projektu

pn. „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości”/ „Lernen und verstehen. Zukunft durch
Erinnerung”.
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura
59-900 Zgorzelec, Koźlice 1
NIP: 6151864552
Numer telefonu: +4875 640 86 12
Adres e-mail: biuro@fpek.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu i jego wykonanie oraz druk i wykonanie 15
sztuk tablic informacyjno-dydaktycznych, które będą elementem trasy edukacyjnej przeznaczonej
do prowadzenia zajęć warsztatowych z młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz
samodzielnego zwiedzania terenu byłego obozu.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na wybraną część zamówienia lub na obie
części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w odniesieniu do
każdej części zamówienia.
CZĘŚĆ I
Opracowanie

projektu

graficznego

tablic

na

podstawie

materiałów

przekazanych

przez

Zamawiającego (wymiary, treści, zdjęcia, logotypy)
1) Wykonawca przygotuje wstępny projekt graficzny tablic, a następnie projekty poszczególnych
tablic z użyciem tekstów wraz z tłumaczeniami oraz materiałów graficznych przekazanych przez
Zamawiającego (w formie: e-mail, udostępnienie plików w chmurze, przesłanie CD ze wszystkimi
materiałami) w dniu podpisania umowy.
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Zamawiający oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przekazywanych
tekstów i materiałów graficznych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Wykonawcę
przedmiotu zamówienia.
2) Szczegółowe wytyczne dot. layoutu znajdą się w umowie. Projekt musi zawierać: tytuł danej
tablicy w trzech językach, teksty w trzech językach, dostarczone materiały ilustracyjne, logo
Zamawiającego oraz logo Programu INTERREG
3) Specyfikacja tablic:
Tablice jednostronne, zewnętrzne.
Wymiar 150 x 90 cm – 11 szt.
Wymiar 160 x 110 cm – 4 szt.
4) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania logotypów programu INTERREG Polska–
Saksonia 2014–2020 oraz loga Zamawiającego. Sposób ekspozycji i reprodukcji logotypów Unii
Europejskiej oraz Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 powinny być
zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r., Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) Nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. oraz
z wytycznymi Programu, a w szczególności z „Poradnikiem beneficjenta w zakresie promocji
projektów finansowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 20142020” dostępnym na stronie internetowej Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia.
5) Projekt wstępny oraz przygotowane projekty graficzne poszczególnych tablic podlegają
akceptacji i korekcie przez Zamawiającego.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia propozycji modyfikacji i wnoszenia uwag do
projektu graficznego każdej z tablic, przesyłając je na adres e-mail Wykonawcy w terminie 1 do 2
dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę danego projektu graficznego tablicy.
Wykonawca

zobowiązany

jest

uwzględnić

wniesione

przez

Zamawiającego

uwagi

i propozycje modyfikacji dot. danej tablicy i w terminie kolejnego 1 dnia roboczego przesłać na
adres e-mail Zamawiającego poprawioną wersję projektu graficznego tablicy do ponownej
akceptacji.
7) Wykonawca będzie konsultował się na etapie realizacji ze wskazanym w umowie koordynatorem
merytorycznym, który dokona ostatecznej akceptacji projektów.
8) Wykonawca oświadcza, że w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia
posiada odpowiednie licencje na wykorzystanie fontów użytych w projektach graficznych tablic i w
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tym zakresie, z chwilą zapłaty wynagrodzenia i w jego ramach, Wykonawca udzieli Zamawiającemu
sublicencji na wykorzystanie fontów użytych w projektach graficznych tablic bez ograniczeń co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
CZĘŚĆ II
Druk tablic, wykonanie stelaży (konstrukcji wsporczej), transport do siedziby Zamawiającego.
1) Specyfikacja tablic:
Tablice jednostronne, zewnętrzne.
Wymiar 150 x 90 cm – 11 szt.
Wymiar 160 x 110 cm – 4 szt.
Konstrukcja stalowa lub aluminiowa, słupki stalowe ocynkowane.
Lico z płyty kompozytowej (np. dibond), na lico naklejona naklejka z drukiem solwentowym
w pełnym kolorze, zabezpieczona laminatem UV.
Dół tablicy 1,1m nad gruntem, do wkopania w fundamencie betonowym ~0,6 m.
Należy założyć odporność na warunki pogodowe.
2) Technika wykonania:
Tablice wykonane zostaną techniką gwarantującą wysoką estetykę, czytelność zamieszczonych na
nich informacji oraz wierność wykonania i odwzorowania elementów graficznych i kolorów.
3) Realizacja zamówienia:
Na

każdym

etapie

realizacji

możliwe

będą

konsultacje

merytoryczne

ze

wskazanym

przedstawicielem Zamawiającego.
Wykonawca zapewni transport do siedziby Zamawiającego na adres podany w niniejszym
zaproszeniu.
3. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności:
Część I – 30 dni od podpisania umowy.
Część II – 21 dni od przekazania przez Zamawiającego projektu tablic w postaci przygotowanej
do druku.
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Warunki płatności: płatność jednorazowa w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury,
wystawionej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) złożą prawidłowo sporządzoną ofertę,
3) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
CZĘŚĆ I
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5-ciu lat co najmniej dwa zamówienia polegające na
opracowaniu projektów graficznych materiałów reklamowych, okładek książkowych, folderów,
plakatów lub innych materiałów promocyjnych.
Wykaz wykonanych zamówień stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
CZĘŚĆ II
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5-ciu lat co najmniej dwa zamówienia polegające na
wykonaniu tablic informacyjnych lub promocyjnych.
Wykaz wykonanych zamówień stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
5. Kryteria oceny ofert.
CZĘŚĆ I
Cena – 100 %
CZĘŚĆ II
Cena

– 80 % (80 pkt.)

Gwarancja

– 20% (20 pkt.)
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Gwarancja

obejmuje

w

szczególności

niezmienność

kolorystyki

tablic

oraz

trwałość

i odporność na działanie warunków atmosferycznych zarówno tablic, jak i konstrukcji oraz słupów,
na których tablice zostaną zamontowane.
Minimalny (wymagany) okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy liczony od daty
odbioru ostatecznego robót wynosi 12 miesięcy. Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie
przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi według zasady:
1) okres gwarancji i rękojmi 12 miesięcy – 0 punktów
2) okres gwarancji i rękojmi 12-24 miesięcy – 10 punktów
3) okres gwarancji i rękojmi 25-36 miesięcy i więcej – 20 punktów
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny
i gwarancji. W przypadku, gdy oferty uzyskają taki sam bilans punktów, to przyjmuje się, że
korzystniejszą ofertą jest oferta z niższą ceną podaną w PLN.
6. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
7. Termin, miejsce i sposób składania ofert.
Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2021 r. o godzinie 12:00.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą podlegały ocenie.
Wypełniony formularz

oferty wraz

z

załącznikami

należy

złożyć

w formie

papierowej

w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany dokumentów
podpisane przez osobę upoważnioną) na adres e-mail: biuro@fcwp.zgorzelec.pl
8. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający jest uprawniony do odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania
którejkolwiek z ofert i bez podawania przyczyn, w szczególności, gdy oferta najkorzystniejsza
przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W takim
wypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Informację
o zamknięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego bez dokonania wyboru
oferty Zamawiający niezwłocznie opublikuje na stronie internetowej www.fpek.pl w zakładce
poświęconej zapytaniom ofertowym w ramach projektu.
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9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów o ochronie danych osobowych
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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca złożył oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i/lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskał na potrzeby niniejszego postępowania (zgodnie ze wzorem
określonym w pkt 10 Formularza oferty). 18.2 Ponadto, w związku z przetwarzaniem przez
Zamawiającego danych osobowych w ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający w pkt
18.3 (poniżej) zamieszcza klauzulę informacyjną przewidzianą w art. 13 RODO. 18.3 Zgodnie z art.
13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informuję, że: a) Administratorem, w
rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Pamięć, Edukacja,
Kultura. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzonym postępowaniem prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”. Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1
; − na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2 ; − prawo
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do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie

przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych
osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na
podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Informacje dodatkowe.
Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na postawie art. 4 pkt. 8.

Prezes Fundacji Kinga Hartmann- Wóycicka
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