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Zapytanie ofertowe

na kreacje graficzna. i emisje prezentacji promocyjnych (ogJoszeh reklamowych) projektow realizowanych przez
Politechnike Biatostocka_ w miesieczniku {lub dodatku do miesiecznika) o zasiegu ogolnopolskim prezentujacym
tematyke biznesowa^, ktory ukazuje sie cyklicznie w postaci drukowanej, w jezyku polskim i jest rozpowszechniany
odptatnie.

Posfepowan/e nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ~ wartosc
zamowienia nie przekracza wyrazonej w ziotych kwoty 30.000 euro (art.4pkt 8 ustawy).

I. Beneficjont (Zamawiaja,cy):

Politechnika Biatostocka
15-351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

II. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

11.1

INFRASTRUKTURA
f SRODOWISKO
NARODOWA STBATECilA

UNIAEUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGiONALNEGO

Przedmiot zamowienia

Emisja prezentacji promocyjnej (ogtoszenia reklamowego)
projektu JNNO-EKO-TECH" Innowacyjne centrum
dydaktyczno-badawcze alternatywnych zrodel energii,
budownictwa energooszczednego i ochrony srodowiska
PB, projektu wspotfinansowanego przez Uni§ Europejska_ ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Infrastruktura i Srodowisk, w miesieczniku
{lub dodatku do miesiecznika) o zasiegu ogolnopolskim
prezentuja.cym tematyke biznesowa_, ktory ukazuje si§
cyklicznie w postaci drukowanej, w jezyku polskim i jest
rozpowszechniany odptatnie.

Nose

1

Inne informacje

Kolor, cala strona min. szer.
207 mm x 278 mm

II.2

ROZWOJ
POLSKI WSCHODNIEJ

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKi FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO
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Przedmiot zamowienia

Emisja prezentacji promocyjnej (ogtoszenia reklamowego)
projektu Rozbudowa i modemizacja infrastruktury naukowo
- badawczej Politechniki Biatostockiej reaiizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej
2007-2013, w miesi^czniku (lub dodatku do miesi^cznika) o
zasi^gu ogolnopolskim prezentujapym tematyk§ biznesowa^,
ktory ukazuje si§ cyklicznie w postaci drukowanej, w j^zyku
polskim i jest rozpowszechniany odplatnie.

Nose

1

Inne informacje

Kolor, cata strona min. szer.
207 mm x 278 mm

III. Szczegotowe wymagania w stosunku do zamowienia:

a) Wykonawca zobowiazany jest do sktedu tekstu przestanego przez Zamawiajapego i kreacji graficznej
prezentacji promocyjnej (ogtoszenia reklamowego) - tresc zostanie dostarczona przez Zamawiajsicego;

b) Wykonawca zobowiazany b^dzie do przedstawienia zamawiaja_cemu wersji prezentacji promocyjnej
(ogtoszenia reklamowego) przygotowanej do druku, przed jej publikacja, w miesî czniku (lub dodatku do
miesi^cznika), w celu wniesienia poprawek oraz uzyskania zatwierdzenia;

c) Wykonawca dostarczy bezptatnie przynajmniej 2 egzemplarze wydawnictwa z dnia, w ktorym ukazata si§
publikacja;

d) Wykonawca wystawi dwie odrebne faktury (wtasciwe dla kazdej czesci wymienionej w pkt II).
e) Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania prezentacji promocyjnych (ogtoszeri reklamowych) zgodnie z

aktualnymi wytycznymi dotyczavcymi oznaczenia projektow w ramach Programow Operacyjnych 2007 - 2013
oraz wskazaniami Zamawiaj^cego;

f) Termin realizacji zamowienia: do 16.12.2014 r.

IV. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cz$sciowych.

V. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

a) Wykonawca musi posiadac uprawnienia do wykonania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jesli przepisy
prawne naktadajq obowia_zek posiadania takich uprawnieh;

b) Wykonawca musi znajdowac si§ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaja_cej wykonanie zamowienia;
c) Wykonawca musi dysponowac potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
d) Wykonawca musi wydawac miesieczniku (lub dodatek do miesi^cznika) o zasi^gu ogolnopolskimi

dystrybuowac go na obszarze obejmujqcym takze wojewodztwo podlaskie;
e) Z mozliwosci realizacji zamowienia wyla^czone s% podmioty, ktore powia^zane sa_ z Zamawiaj^cym lub osobami

upowaznionymi do zaciajgania zobowiazan w imieniu Zamawiaja_cego lub osobami wykonujapymi w imieniu
Zamawiaja_cego czynnosci zwia^zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
osobowo lub kapitatowo poprzez:

- uczestnictwo w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,
- posiadanie udzialow lub co najmniej 10% akcji,
- petnienie funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarza_dzaja_cego, prokurenta, petnomocnika,
- pozostawanie w zwiajzku mafeenskim, w stosunku pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
W celu potwierdzenia braku powia_zari kapitalowych lub osobowych, o ktorych mowa powyzej oferent ztozy
oswiadczenie o braku wyst^powania ww. powiazan.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Wykonawcy zobowiaizani sav zapoznac sî  doktednie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i
przygotowac oferty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie;

b) Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty wtasne zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od
wyniku post^powania;

c) Zamawiaja,cy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwia^zku z
przygotowaniem i ztozeniem oferty;

d) Wykonawcy zobowiazuja, si§ nie podnosic jakichkolwiek roszczeh z tego tytulu wzgledem Zamawiajavcego;
e) Oferta zgodnie z za^cznikiem nr 1 powinna bye sporza_dzona w j^zyku polskim, na maszynie do pisania,

komputerze lub inna_trwa^, czytelnq technikai;
f) Oferta musi bye podpisana przez osob§ lub osoby uprawnione do wyst^powania w obrocie prawnym w

imieniu Oferenta, przy czym podpis musi bye czytelny lub opatrzony piecza_tkav imienna,. W przypadku, gdy

str. 2



POLITECHNIKA BIAtOSTOCKA
Bialystok University of Technology

15-351 Biatystok. ui. Wiejska 45A. tet -48 85 746 90 10- fax 4 48 85 746 90 15 vww.pb.edli.pl

Oferenta reprezentuje petnomocnik, nalezy dota^czyc petnomocnictwo potwierdzaja.ce zakres umocowania,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta;

g) Ewentualne poprawki w tekscie Oferty musza_ bye naniesione w czytelny sposob i parafowane ptzez Osoby
Uprawnione;

h) Wykonawca powinien przygotowac oferty na formularzu stanowig.cym za^cznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VII. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przestac w terminie do dnia 2 pazdziernika 2014 r. do 12.00 w zamknie^ej kopercie
(zapiecz^towanej w sposob gwarantujXcy zachowanie w poufnosci jej tresc oraz zabezpieczaja^cej jej
nienaruszalnosc na adres: Politechnika Biatostocka 15 - 351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A - Bluro ds. Rozwoju
i Programow Miedzynarodov/ych z dopiskiem:

„ Oferta na emisjq prezentacji promocyjnych (ogtoszen reklamowych) projektow"

Oferty, ktore wptyna, do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie sktadania ofert beda_
odsytane bez otwierania. Nie dopuszcza si§ sktadania ofert w wersji elektronicznej

VIM. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia oraz
powinna uwzgledniac ewentualne rabaty. Wykonawca zobowia/any jest do podania calkowitej ceny zamowienia,
wyliczonej do dwoch miejsc po przecinku

IX. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent b^dzie si? kierowai przy wyborze oferty:

Zamawiaja_cy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastepuja_cych kryteriow:

a) Cena - 70 %

b) Format prezentacji (ogtoszen reklamowych) — 30 % (min. szer. 207 mm x 278 mm)

X. Ocena ofert:

Sposob oceny ofert:

Ad. IX a)

Oferta z najnizsza, cena, uzyska 45 pkt. w tej czesci oceny. Pozostate oferty zostansi ocenione wg nastepujqcego
wzoru:

Cn = c min/cn ) x 70 pkt

c min - cena minimalna wsrod ztozonych ofert
c n - cena zaproponowana przez Oferenta n

Ad. IX b)

Oferta o najwi^kszym zaproponowanym formacie prezentacji (ogtoszen reklamowych) otrzyma 30 pkt. w tej
czesci oceny. Pozostate oferty zostana, ocenione wg nastepuja_cego wzoru:

Nn= (n n/n max) x 30 pkt.

n n-format prezentacji (ogtoszenia reklamowego) Oferenta n
n max- najwi^kszy format prezentacji (ogtoszenia reklamowego) wsrod zlozonych ofert

Oferta, ktora uzyska najwieksza, liczb§ punktow, bedaca_ suma, punktow uzyskanych z poszczegolnych kryteriow
oceny, zostanie uznana za najkorzystniejszq.
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XI. Rozstrzygniecie postepowania i zlecenie realizacji zamowienia

Postepowanie ofertowe zostanie rozstrzygniete nie pozniej niz w dniu w dniu 3 pazdziernika 2014r. O wynikach
postepowania j'ego uczestnicy zostana, poinformowani droga, faxowa, lub mailowa, najpozniej w dniu 3 pazdziernika
2014r. do godz. 15.30. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygni§cia postepowania
zostanie skierowane zlecenie realizacji zamowienia oraz umowa z dodatkowymi informacjami wskazanymi w
tresci niniejszego zapytania. Zamawiaja^cy zastrzega sobie mozliwosc przesuniecia w/w terminow w sytuacji,
gdyby wynikato z koniecznosci przedtuzenia analizy ofert i zwiazanej z tym potrzeby uzyskania dodatkowych
informacji od oferentow.

Biatystok,

ZatwierdziJ i podpisat:

\k Biura ds.

i Programow Mi^dzynatbdowych

KOOf I \fi - i - JEKTU
WND-P01S. 13.1-066/08-2

iMjO-EKO-TfCh Iriflowitcyjie ccntrurr ttyiiak:y(:3nc-bad
alternatyflnyeh ?f6dc! et'errj:', budownictwa ensrcoosit;

i ocli'iO'ly jfodovjtLifcH^o^echniki eialos'ockie]
, llDA^IS. 13.1-0)6 6/08-00

KIEROWNIK P R O J E K T U
Nr *O^W.01.03 00-20-019/12

PffRozwoj Polski

mgr inz. vfalaei olowski hab. inz. Eugenius, Sajewicz, prof. nzw.
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Zata_cznik nr 1 - Formularz ofertowy

Piecz^c Oferenta Miejscowosc, data

Oferia na emisj? prezentacji promocyjnych (ogtoszeh reklamowych) projektow realizowanych przez
Politechnike Biatostocka. w miesi^czniku (lub dodatku do miesiecznika) o zasicgu ogolnopolskim

prezentuja_cym tematyk§ biznesowa,, ktory ukazuje sie. cyklicznie w postaci drukowanej, w jezyku polskim
i jest rozpowszechniany odptatnie.

Nazwa Oferenta:
Adres Oferenta:
Osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta:
Osoba do kontaktu w sprawie oferty:
Telefon do kontaktu w sprawie oferty:
Adres e-mail do kontaktu w sprawie oferty:

Tytut miesiecznika (lub dodatku do

miesiecznika)

Format prezentacji promocyjnych (ogtoszeh

reklamowych) projektow

Cena brutto ogtoszenia

Wymiary ogtoszenia (w mm)

11.1 II.2

Wymagania obligatoryjne:

1. Oswiadczam, iz posiadam wszystkie niezb^dne uprawnienia do wykonania dziatalnosci lub czynnosci
okreslonej w przedmiocie zamowienia (jesli przepisy prawne naktadaja. obowia^zek posiadania takich
uprawnieri).

2. Oswiadczam, iz znajduj^ sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaja^cej wykonanie
zamowienia.

3. Oswiadczam, iz dysponuj^ potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.
4. Oswiadczam, iz dziennik dystrybuowany jest na obszarze obejmuja^cym, co najmniej wojewodztwo

podlaskie;
5. Oswiadczam, ze jestem/nie jestem* powia^zanaty) z Zamawiaja^cym lub osobami upowaznionymi do

zacia^gania zobowiazan w imieniu Zamawiaja^cego lub osobami wykonuja_cymi w imieniu Zamawiaja_cego
czynnosci zwia.zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub
kapitatowo poprzez:
- uczestnictwo w sp6fce, jako wspolnik spoJki cywilnej lub spotki osobowej,
- posiadanie udziatow lub co najmniej 10% akcji,
- peJnienie funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzaja.cego, prokurenta, petnomocnika,
- pozostawanie w zwia_zku matzehskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

6. Oswiadczam iz, zapoznatem(em) si^ z zapytaniem ofertowym oraz deklaruj^, iz
w przypadku wybrania mojej oferty zobowia_zuj? si§ do podpisania umowy w terminie oraz miejscu
wskazanym.

(piecz^c Oferenta i czytelny podpis przedstawiciela)
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