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ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 4 stycznia 2013 r. 

 
 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, ogłasza 
postępowanie w formie zapytania ofertowego na: 
 
Usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych (słownik CPV 22100000-1) oraz 
dostawy materiałów do poszczególnych wydziałów Uczelni. 
 
Termin składania ofert upływa  11.01.2013r. o godzinie 12:00. 
 
Oferty należy wysyłać na adres e-mail: r.kolodziej@wsptwp.eu lub złożyć w postaci 
dokumentu w wersji papierowej w siedzibie projektu w Warszawie, ul.Pandy 13, 02-202 
Warszawa. 

 
Specyfikacja zamówienia 
 
Zamawiający 
 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, ul. Pandy 
13, 02-202 Warszawa 
 
Forma postępowania 
 
Zapytanie ofertowe 
 
Szczegółowy opis zamówienia 
 
Zamówienie obejmuje druk notesów, informatorów, materiału informacyjnego w formie 
plastikowej ulotki i dostawę wraz z wniesieniem materiałów do wskazanych miejsc: 
 
- 1500 szt. notatników w formacie A4, 50 stron zadrukowanych jednostronnie o gramaturze 
min. 90g, ze sztywnymi plecami i okładką papier kredowany błysk min. 120g, wraz z dostawą 
i wniesieniem do Lublina (250 szt.), Olsztyna (250 szt.), Człuchowa (250 szt.), Szczecina 
(250 szt.), Warszawy (250 szt.), Katowic (250 szt.)- wzór okładki i wnętrza notatnika w 
załączniku nr 1. 
 
- 6000 szt. okrągłego informatora 115 mm średnicy, 12 stron, druk dwustronny, kolor, papier 
o gramaturze min. 200g, całość łączona metalowym nitem na brzegu okręgu,  wraz z 
dostawą i wniesieniem do Lublina (1000 szt.), Olsztyna (1000 szt.), Człuchowa (1000 szt.), 
Szczecina (1000 szt.), Warszawy (1000 szt.), Katowic (1000 szt.) .)- wzór poglądowy 
notatnika w załączniku nr 2. 
 
- 3000 szt. plastikowej ulotki przygotowanej, zadrukowanej i wyciętej na przezroczystym 
plastiku 0,8 mm. Wymiary materiału- 160 mm wysokości, 32 mm szerokości z dostawą i 
wniesieniem do Warszawy, zadruk kolorowy- wzór w załączniku nr 3. 
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Oferta powinna uwzględniać: 
 

1. Koszt druku brutto. 
2. Koszt dostawy brutto. 

 
Termin składania ofert: 
 
Oferty będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia  11.01.2013r. do godziny 12:00 na 
adres: r.kolodziej@wsptwp.eu lub w wersji papierowej w siedzibie Uczelni w Warszawie, 
ul.Pandy 13, 02-202 Warszawa. 
 
Oferta 
 
Oferta powinna zostać złożona wg wzoru (zał.4) wraz z załącznikiem nr 5. 
 
Zasady udzielenia zamówienia: 
 
Ocenianym ofertom zostanie przyznana punktacja wg wzoru: Cp = C + RTJ 
gdzie: Cp – całkowita liczba punktów przyznana badanej ofercie, C – liczba punktów 
przyznana ze względu na cenę całkowitą, RTJ– liczba punktów przyznana ze względu na 
rozwiązania techniczne i jakościowe. 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował się następującymi 
kryteriami: 
 

a. Cena oferty - znaczenie 40 %  
Ocena wg wskaźnika:  
C = oferta cenowa min. 0 pkt., max 8 pkt. 
gdzie: 
 
8pkt – najniższa oferta cenowa  
6pkt – druga z kolei najniższa oferta cenowa 
4pkt – trzecia z kolei najniższa oferta cenowa 
2pkt – czwarta z kolei najniższa oferta cenowa 
0pkt – pozostałe z kolei oferty cenowe 

 
b. Doświadczenie w realizacji zamówień dla potrzeb projektów 

współfinansowanych z środków UE - znaczenie 40% 
RTJ - Ocena wg parametrów opisanych ofercie  min. 0 pkt, max. 8 pkt. 
gdzie: 
 
8pkt – posiadanie doświadczenia 
0pkt – brak doświadczenia 
 

c. Doświadczenie we współpracy z WSP TWP w Warszawie - znaczenie 20 %  
Ocena wg wskaźnika:  
RTJ - ocena wg parametrów opisanych ofercie  min. 0 pkt, max. 4 pkt. 
gdzie: 
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4pkt – posiadanie doświadczenia 
0pkt – brak doświadczenia 

 
Kryteria wyboru oferty 

 
Oferty będą wybierane ze względu na cenę, doświadczenie w produkcji materiałów dla 
potrzeb projektów współfinansowanych z środków UE i doświadczenie we współpracy 
z WSP TWP w Warszawie. Zamówienie otrzyma firma, która otrzyma najwyższą ilość 
punktów. 
 
Inne informacje 
 

a. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny. 
b. Zamawiający dopuszcza możliwość uszczegółowienia oferty w zakresie informacji 

dodatkowych przygotowanych na wniosek Zamawiającego.  
c. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Prawo Zamówień 

Publicznych. 
 
Osoba kontaktowa 
 
WSP TWP w Warszawie 
Radosław Kołodziej 
Tel. 22 823 66 23 w 112 
r.kolodziej@wsptwp.eu 
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