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Zapytanie ofertowe nr 2/E50+/2015  

z dnia 20 marca 2015r. 

realizowane w ramach zasady konkurencyjności w związku z realizacją projektu „Efektywni 

50+” (WND-POKL.08.01.01-14-026/12) 

 (dalej: Projekt) 
 

1. Zamawiający. 
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 
ul. Lewartowskiego 17 
00-169 Warszawa 
Tel.: 0 22 489 64 44 
Fax: 0 22 489 64 91 
 

2. Postanowienia ogólne. 
2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 
2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu 

terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych 
w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany 
przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane za-
proszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także 
na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. 

2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez poda-
nia uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

2.4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zama-
wiający i wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego drogą 
elektroniczną. 

 
 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja 6 artykułów sponsorowanych. Usługa będzie 
obejmowała zredagowanie, skład i przygotowanie graficzne artykułów promujących produkt 
finalny projektu  - Moduł Doszkalający „Efektywni 50+”. 
 
 
Kody CPV:  
 

79970000-4 Usługa publikacji 
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3.2. Szczegółowy zakres zamówienia: 

Pozycja zamówienia 
Liczba arty-

kułów 
Termin re-

alizacji: 

Zredagowanie, przygotowanie projektu graficznego, skład 

i wydruk 6 artykułów sponsorowanych na stronach redakcyjnych 

lub dodatkach biznesowych w prasie o zasięgu min. województwa 

mazowieckiego na podstawie materiału dostarczonego przez Za-

mawiającego. 

 

Szczegółowe wymagania zamawiającego: 

1. Artykuły muszą się ukazać w prasie o tematyce bizneso-

wej (z branż: ekonomia, finanse, rachunkowość, IT, anali-

za danych, przedsiębiorczość MŚP, rozwój zawodowy) i 

codziennej w minimum 3 różnych tytułach. 

2. Wymiary artykułu muszą pozwolić na czytelny odbiór ca-

łości prezentowanej treści. Każdy z artykułów może mieć 

różną wielkość. 

3. Opcja kolorystyczna – pełny kolor. 

4. Wielkość czcionki musi być tożsama z innymi artykułami 

na tej samej stronie 

5. Publikacja każdego z artykułów musi nastąpić w dni robo-

cze od poniedziałku do piątku. 

6. Każdy artykuł musi zawierać: tekst zredagowany przez 

Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego; wi-

zualizację artykułu zgodną z systemem identyfikacji pro-

jektu „Efektywni 50+”; logotypy unijne z logotypami reali-

zatorów projektu wraz z informacją o współfinansowaniu 

artykułu przez Unie Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego wydrukowane w kolorze (zgodnie 

z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczani pro-

jektów realizowanych w ramach POKL) 

7. Termin ukazania się artykułów od 15.05.2015 do 

20.06.2015. 

 

6 20.06.2015 

 
  

3.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta 
musi obejmować całość zamówienia. 

3.4 W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złożone przez niego 
oferty podlegają odrzuceniu. 

3.5 Przygotowane publikacje będą podlegały akceptacji ze strony Zamawiającego 
3.6 Usługi będą realizowane w ramach umowy z przekazaniem praw autorskich. 
3.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści artykułu w zakresie nie wpływającym na 

jego wielkość najpóźniej do 5 dni przed publikacją. 
3.8 Wykonawca jest zobowiązany na przedstawienie artykułu Zamawiającemu na minimum 5 dni 

przed jego publikacją. 
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4. Warunki wymagane od wykonawców*. 
 
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy*: 
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. 
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie za-

mówienia.  
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 
4.  Dysponują potencjałem kadrowym, posiadającym doświadczenie w realizacji usług objętych 

niniejszym zapytaniem ofertowym. 
5.  Mają możliwość publikacji artykułów w minimum 3 tytułach prasy codziennej lub bizneso-

wej z branż: ekonomia, finanse, rachunkowość, IT, bazy danych, analiza danych, przedsię-
biorczość MŚP, rozwój zawodowy o zasięgu minimum województwa mazowieckiego. 
 

* Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych informacji. 
 

5. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym. 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie tre-

ści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień 
jest Pani Weronika Jakubowska-Pietras, adres mailowy: wjakubowska@wwsi.edu.pl Infor-
macja zostanie udzielona w terminie 2 dni, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła na 
mniej niż 4 dni przed terminem otwarcia ofert lub pytanie Wykonawcy nie ma w ocenie Za-
mawiającego wpływu na treść oferty. 

2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym do-
ręczono zapytanie ofertowe, bez ujawnienia źródła zapytania, a także umieszcza ją na stro-
nie internetowej zamawiającego. 
 

6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania: 
6.1. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru 

oferty będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do 7 kwietnia 2015 r. 

do godz. 10.00. 

6.2. Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia 

z postępowania: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa 

w pkt. 4 niniejszego zapytania, 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-

łalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, 

c) pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca posługuje 

się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem, 

d) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (wzór 

w załączeniu). 

6.3. Dokumenty składa się w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę.  

6.4.Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagają-

cych, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych do-

kumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych 

mailto:wjakubowska@wwsi.edu.pl
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dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. W szczególności zama-

wiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od wykonawców, których oferty będą zawierać 

rażąco niską cenę.  

6.5.Oferty należy umieścić w nieprzejrzystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożli-

wiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić napis 

„Oferta na publikację 6 artykułów sponsorowanych w ramach projektu Efektywni 50+.”.  

6.6.Oferty należy składać w biurze projektu (pok. 114), ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa 

od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. 

 
7. Inne istotnie warunki zamówienia: 

7.1  Zamawiający w ramach zaoferowanej ceny nabędzie prawa autorskie do wszelkich materia-
łów wytworzonych w ramach niniejszego zapytania. Pola eksploatacji zostaną dookreślone 
w umowie zawieranej z wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia. 
 

7.2 Płatność nastąpi po wykonaniu całości zamówienia (publikacji 6 artykułów sponsorowa-
nych)zgodnie ze specyfikacją zamówienia. Wykonawca wystawi 1 fakturę za całość zamówie-
nia. Opłata za realizację zamówienia nastąpi nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury 
VAT przez Wykonawcę. 

 
8. Kryteria oceny ofert: 

 
8.1 Maksymalna liczba punktów 100, gdzie kryterium stanowi: 

50 punktów – cena brutto za przygotowanie przedmiotu zamówienia; 
50 punktów – średni nakład gazety 

 
8.2 Kryterium cena (waga 50 pkt.), gdzie: 

Oferty zostaną ocenione przelicznikiem: Pc = Cn/Co x 50 pkt. 

Pc – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenianej 

8.3 Kryterium średni nakład gazety (waga 50 pkt.), gdzie: 

Oferty zostaną ocenione przelicznikiem: Pn = No/Nn x 50 pkt. 

Pn – liczba otrzymanych punktów,  

No – sumaryczny nakład gazet w których pojawi się 6 artykułów sponsorowanych 

Nn – największy nakład sumaryczny gazet spośród przedstawionych ofert  

8.4 Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru:  

X pkt. kryterium cena + Y pkt. kryterium średni nakład gazety = liczba uzyskanych pkt. 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny 

ofert. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który nie zostanie wykluczony 

z postępowania i uzyska największą liczbę punktów, a jego oferta nie zostanie odrzucona. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Wzór oferty 

 

 

Nr 

artyku-

łu 

Tytuł gazety 

Rodzaj co-

dzien-

na/biznesowa 

(branża) 

Data emisji 
Średni nakład 

wydania 

Cena netto w 

PLN 

Cena brutto 

w PLN 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Suma: 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego   

 

...................................................................... 

Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Beneficjentem 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Projektu: 

„Efektywni 50+”- Działanie  8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

polegającego na zredagowaniu, przygotowaniu projektu graficznego, składu i wydruku 6 artykułów 

sponsorowanych na stronach redakcyjnych lub dodatkach biznesowych w prasie o zasięgu min. wo-

jewództwa mazowieckiego na podstawie materiału dostarczonego przez zamawiającego 

Wykonawca oświadcza, że  nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo przez co rozumie się wzajem-

ne powiązania między Beneficjentem lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru  – w szczególności: 

1. wykonawca nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej 

2. wykonawca nie jest w posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 

3. nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełno-

mocnika 

4. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

 

…………………………………………………… ………………………………………………… 

Miejsce i data  (imię, nazwisko, podpis, pieczęć)* 

 

 

 

*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we 

właściwym upoważnieniu. 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 

 

...................................................................... 

Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy 

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na usługę polegającą na zredago-

waniu, przygotowaniu projektu graficznego, składu i wydruku 6 artykułów sponsorowanych na stro-

nach redakcyjnych lub dodatkach biznesowych w prasie o zasięgu min. województwa mazowieckiego 

na podstawie materiału dostarczonego przez zamawiającego 

 

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca: 

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. 
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie za-

mówienia.  
3. Nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
4.  Dysponuje potencjałem kadrowym, posiadającym doświadczenie w realizacji usług objętych 

niniejszym zapytaniem ofertowym. 
5.  Ma możliwość publikacji artykułów w minimum 3 tytułach prasy codziennej lub biznesowej 

z branż: ekonomia, finanse, rachunkowość, IT, bazy danych, analiza danych, przedsiębior-
czość MŚP, rozwój zawodowy o zasięgu minimum województwa mazowieckiego. 

 

 

…………………………………………………… ………………………………………………… 

Miejsce i data  (imię, nazwisko, podpis, pieczęć)* 

 

*) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we 

właściwym upoważnieniu. 


