
 

  

 

                        

 

  

 

  

                

   

  

 

            

  

1 
 

 
OiFE.041.5.2012  

       

Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6, 

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania p.n.  

 

Opracowanie i wydanie albumu „Opoczyńska wieś w fotografii” 
 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Opoczyńska wieś w fotografii"  współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. 
 
I. Opis sposobu przygotowania oferty. 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres 
Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania: Opracowanie  
i wydanie albumu „Opoczyńska wieś w fotografii” 
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obej-
mować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wydawnicze i druk wydawnictwa albumowego pod 

tytułem: „Opoczyńska wieś w fotografii”.   

Zakres zamówienia obejmuje następujace czynności: 
a) Wykonanie projektu graficznego okładki wydawnictwa w konsultacji z Zamawiającym; 
b) Wykonanie składu wydawnictwa (materiał obejmuje ok. 400 zdjęć w formacie jpg oraz ma-

teriał tekstowy objętości ok. 50 000 znaków w formacie word.doc); 
c) Opracowanie graficzne zdjęć archiwalnych.  Trzy przykładowe scany fotografii wymagają-

cych obróbki dostępne na stronie www.um.opoczno.pl, zakładka Zamówienia Publiczne po-
niżej 14000 Euro. 

d) Wydruk 1000 egzemplarzy wydawnictwa o następujacych parametrach technicznych: 

• Format: 
o Środki: 235 x 320 mm 
o Album: 241 x 326 mm 

• Kolorystyka:  
o Oklejka: 4+0 
o Wyklejka: 0+0 
o Środki: 4+4 

• Ojętość: 150 stron±10 stron + wyklejka 8 stron 

• Oprawa: twarda, grzbiet prosty, szyta nićmi plus wyklejka; 

• Surowiec: 
o Okładka: tektura 3mm 
o Oklejka kreda błyszcząca 130 g 
o Wylejka: offset 170 g 
o Środki: kreda matowa 200 g 

• Uszlachetnianie: folia matowa na oklejce. 
e) Wykonawca jest zobowiązany do nadania numeru ISBN zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami.  
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f) Przed dokonaniem wydruku albumu Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w formie 
pisemnej akceptację Zamawiającego dla ostatecznego projektu albumu.  

g) Dostarczenie do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 
 

2. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania posiadanej wiedzy i doświadczenia w 
zakresie objętym niniejszym zaproszeniem poprzez zrealizowanie w okresie ostanich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu okładki wydawnictwa, 
przygotowaniu do druku oraz druku publikacji o charakterze albumowym, szytych, 
zawierających co najminiej 100 stron, załączając do oferty Załącznik „Wykaz dostaw” oraz 
dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.  
Wykonawca składa ofertę z podaniem nazwy zadania, nazwy i adresu Zleceniodawcy, terminu 
realizacji, wartości zamówienia  oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi 
zostały wykonane należycie. 

3. Przy realizacji zadania Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym. 
Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby prowadzące zlecenie. Współpraca będzie polegała 
na kontaktach bezpośrednich, telefonicznych i mailowych, zwłaszcza w zakresie opracowania 
projektu graficznego okładki i składu, przy czym robocze wersje Albumu będą w miarę 
możliwości technicznych, przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

4. Teksty do publikacji będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego w plikach doc. w 
wersji elektronicznej.  

5. Do obowiązków Wykonawcy należy przekazanie ostatecznej wersji albumu gotowej do druku w 
wersji elektronicznej w formacie PDF. 

6. Zamawiający pozostaje włascicielem wszelkich praw autorskich do dóbr intelektualnych 
wytworzonych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy kompletu materiałów merytorycznych 
niezbędnych do stworzenia wydawnictwa w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące przed 
upływem terminu zakończenia umowy. 

 
III. Wymagany termin wykonania umowy: 

Wykonanie przedmiotu zamówienia do 30 września 2013 r.  Przedłożenie Zamawiającemu projektu 
wydawnictwa (w tym dwóch wariantów okładki) do 26 sierpnia 2013 r. Zamawiający zatwierdzi 
projekt wydawnictwa (w tym dokona wyboru okładki) lub zgłosi uwagi, w ciągu 3 dni od jego 
przedstawienia (zgłoszone uwagi muszą być uwzględnione przez wykonawcę w nowym projekcie, 
który również będzie podlegał zatwierdzeniu). 
 

IV. Osoby uprawnione do porozumiewania się  z wykonawcami: 

1. w zakresie procedury udzielenia zamówienia: Monika Jetz – Podinspektor w Wydziale Oświaty i 
Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Opocznie, tel. 44 736-31-28. 

2. w zakresie spraw merytorycznych: Tomasz Łuczkowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w 
Opocznie, tel. 44 755-23-19; 

 
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

Najniższa cena, kryterium wagowe: 100 % 
 

VI. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty: 

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia. 
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2. Formularz potwierdzający posiadane doświadczenie. 
3. Projekt umowy parafowany na każdej stronie. 
 

VII. Opis sposobu obliczania ceny. 

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiąza-
ny do podania ceny brutto usługi /dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia.  
Ofertę należy sporządzić wliczając w proponowaną cenę stawkę VAT lub należności z tytułu ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku oferenta będącego osoba fizyczną.  Pod uwagę 
będzie brana wskazana cena brutto, i nawet w przypadku zastosowaniu w ofercie błędnej stawki 
należności z tytułu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku Wykonawcy będącego 
osobą fizyczną – Wykonawca związany jest wskazaną ceną brutto i tylko taką cenę będzie brał po 
uwagę Zamawiający, a ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z błędnego wyliczenia ce-
ny brutto ponosi Wykonawca. 

 
VIII. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną obowiązuje 

przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji  

 

IX. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 czerwca 2013 r. do godz. 11
00 w siedzibie Zamawiającego, 

26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6, sekretariat, I piętro, w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze 
wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie 
ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wy-
konawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożo-
na przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

 
X. Miejsce oraz termin otwarcia oferty. 

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Opoczno, ul. Staro-
miejska 6, budynek B, pok. 2, w dniu 3 czerwca 2013 r., o godz. 11

30. Informacja o wyborze oferty 
zostanie przekazana wszystkim składającym oferty pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez 
nich w formularzu oferty. 

 
XI. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisa-
nia umowy. Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcie umowy, jeżeli najkorzystniejsza oferta 
przewyższy kwotę środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację tego zadania. 

 
 
 
 
        ________________________ 
          (data, podpis) 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 
2. Wykaz dostaw. 
3. Projekt umowy. 


