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      ZK/02/2017/EFS 

Korfantów, dnia 17.03.2017 r. 

ZAPROSZENIE  

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na: 

Usługę drukarską w ramach projektu 
„Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, 

otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 
rokiem życia.” 

 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

1. Nazwa i adres zamawiającego 
 

Zamawiający: 
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów 

Dane do kontaktu: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów 

sekretarz komisji ds. zamówień publicznych Anna Kłonowska 

Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7:25 do 15:00 

tel.77/ 43 44 055, fax. 77/ 43 44 005,  

www.bip.ocr.pl,  e-mail: wysportowanyzdrowyocr@gmail.com 

 
Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności 
określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
1) Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:  

CPV: 22100000-1 drukowane książki, broszury, ulotki 

2) Na usługi drukarskie składa się w szczególności: projekt graficzny, korekta, przygotowanie do druku, 
skład, łamanie, druk oraz dostawa do siedziby Zamawiającego, zgodnie z  poniższymi warunkami: 

 

I. Kwestionariusz wywiadów rodzinnych(dorośli) 
druk: : pierwsza strona w kolorze, pozostałe w czarno-bieli 
surowiec: papier offset 90 g 
format: katalog, format A3 składany do A4 

http://www.bip.ocr.pl/
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objętość: 8 stron, zszyty po długim boku 
oprawa: bez okładki 
nakład: 16 917sztuk 
pakowanie: papier pakowy lub kartony po 500 sztuk 
 

II. Kwestionariusz wywiadów rodzinnych (dzieci) 
druk: pierwsza strona w kolorze, pozostałe w czarno-bieli 
surowiec: papier offset 90g 
format: katalog, format A3 składany do A4 
objętość: 8 stron, zszyte po długim boku 
oprawa: bez okładki 
nakład: 8 598 sztuk 
pakowanie: papier pakowy lub kartony po 500 sztuk 
 

III. Broszura: Ruch to zdrowie 
druk: CMYK 
surowiec: papier kreda mat 200 g 
uszlachetnienie: folia mat + lakier wybiórczy UV (awers) 
format: A4 składany do DL (99 x 210 mm po złożeniu) 
nakład: 60 000 sztuk 
pakowanie: papier pakowy lub kartony po 500 sztuk 
 

IV. Plakat z zakresu promowania aktywności fizycznej  
druk: CMYK 4+0 
surowiec: kreda matowa 200 g 
format: A2,  
uszlachetnienie: lakier dyspersyjny 
nakład: 200 szt. 
pakowanie: tuby 
 

V. Plakat informacyjny 
druk: CMYK  4+0 
surowiec: kreda matowa 250 g 
format: A2,  
uszlachetnienie: lakier dyspersyjny 
oprawa: listwowanie od góry i dołu, z zawieszką, listwa w kolorze srebrnym 
nakład: 50 szt. 
pakowanie: tuby 
 

3) Projekt graficzny powinien uwzględnić wymagania dotyczące identyfikacji wizualnej zgodnie z Kartą 
Wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020 dostępną na 
stronie http://rpo.ocrg.opolskie.pl/strona-28-poznaj_zasady_promowania_projektu.html, a więc zawierać 
odpowiednie logotypy oraz logo projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny 
przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz 
dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” 
4) Pozostałe warunki: 

a) treści merytoryczne dotyczące przedmiotu zamówienia zapewni Zamawiający. 
b) W zakresie zadania  IV i V: Plakaty - Zamawiający dostarczy gotowy projekt graficzny 

http://rpo.ocrg.opolskie.pl/strona-28-poznaj_zasady_promowania_projektu.html
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c) na każdym etapie opracowania składu i grafiki projektów oraz wydrukowania materiałów wymagana jest 
akceptacja Zamawiającego.  

d) wraz z dostawą przedmiotu zamówienia na Zamawiającego przechodzą wszelkie prawa autorskie. 
 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
4. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienia na usługę zlecane będzie sukcesywnie w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Termin opracowania składu i grafiki projektów – dwa dni od dnia przesłania zlecenia.  Termin wykonania 
zamówienia – zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zaakceptowania treści 
i grafiki zamówionych druków.  

 
5. Warunki udziału w postępowaniu: 

 
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

Określenie warunków udziału w postępowaniu 
a) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie. 

b) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: 
Zamawiający nie dokonuje określenia szczególnych warunków w tym zakresie. 

c) Zdolność techniczna lub zawodowa: 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed 
terminem składania ofert wykonał co najmniej 2 usługi drukarskie obejmujące przygotowanie projektu 
graficznego, korektę, przygotowanie do druku, skład, łamanie, druk oraz dostawę o wartości nie 
mniejszej niż: 10 000,00 zł każda. 

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu: 
W celu potwierdzenia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia 
przez Wykonawcę wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy 
te usługi  zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy 
(wzór wykazu stanowi załącznik nr 4  do zapytania ofertowego) 
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert 
dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.  

 
7. Informacje o wykluczeniu: 
Wykonawca zostanie wykluczony, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na:  
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 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

 pozostawaniu 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.  

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zaproszenia. 

 

8. Wymagania dotyczące składanej oferty: 

1) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 

2)  Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

3) Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw i oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność 
z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do 
reprezentacji Wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności 
gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału. 

4) Zamawiający wymaga, by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. 
Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu 
złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

 

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów. 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane drogą elektroniczną 
lub faxem. 

2) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za 
pomocą poczty elektronicznej. 

3) Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może 
ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

4) Na każdym etapie postępowania przed terminem składania ofert Wykonawca może zwrócić się do 
zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później przed upływem terminu składania ofert, jeżeli będzie to możliwe. 

5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynie po upływie terminu składania ofert 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert  
w wyniku złożonych zapytań. 

7) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej, prowadzonego 
postępowania. 

8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę zamawiający upublicznia w taki sam sposób jak 
przedmiotowe ogłoszenie. 
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9) Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz upublicznia tą informację w taki sam 
sposób jak przedmiotowe ogłoszenie. 
 

10. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

11. Wymagania dotyczące wadium 

Nie dotyczy 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia 

Nie dotyczy 

13. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych 
w zaproszeniu. 

3) Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przed 
złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż 
wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania oraz odpowiedzi na 
pytania wykonawców Zamawiający zamieści na tej stronie. 

4) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego – Tablica Ogłoszeń oraz 
na stronie internetowej Zamawiającego  od dnia 17-03-2017 do dnia 27-03-2017 do godz.10.00 

14. Miejsce i termin składania ofert. 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, lub przesłać na adres Zamawiającego: Opolskie 
Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11 w  terminie do 
dnia  27-03-2017  do godziny 10:00 

2) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy 
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

15. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1) Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
a) Cena – waga max. 50/100 pkt 
b) Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których 

mowa poniżej zaangażowanych do realizacji zamówienia - waga max. 20/100 pkt 
Punkty w tym kryterium będą przyznawane Wykonawcom będącymi zakładami pracy chronionej lub 
Wykonawcom, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych, w szczególności którąś z wymienionych poniżej: 
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. 
poz. 721, z późn. zm.);  

b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868); 

c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa  
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557,  
z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem; 

d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.  
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o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960); 
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 930); 
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o 

których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 
1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783); 

g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej 
pracy, bez zatrudnienia;  

h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności 
będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych  
w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych  
i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749). 

c) Termin realizacji waga max. 30/100 pkt 
 

Kryterium cena– będzie obliczane wg wzoru: 
Ilość punktów = (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto )x 50. 
 

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii zaangażowanych 
do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt. 1bbędzie przyznawany i obliczany wg następujących 
zasad: 
a) Wykonawcy nie należący do kategorii Wykonawców opisanych w pkt. 1b otrzymają 0 pkt. w tym 
kryterium; 
b) Wykonawcom należącym do kategorii, o których mowa w pkt. 1b punkty będą przyznawane za wskaźnik 
procentowy zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa 1b 
zaangażowanych do realizacji zamówienia wg wzoru: 

 Ilość punktów = (procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 
których mowa 1b zaangażowanych do realizacji zamówienia BADANEJ OFERTY/ NAJWIĘKSZY 
procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt 1b 
zaangażowanych do realizacji zamówienia SPOŚRÓD ZŁOŻONYCH OFERT) x 20. 

        Termin realizacji: Punkty w tym kryterium będą liczone w sposób następujący:  
Zamawiający przyzna Wykonawcy 6 pkt za każde skrócenie o pełen 1 dzień roboczy* terminu realizacji 
zamówienia w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego przez Zamawiającego 
wynoszącego 10 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego treści i grafiki zamówionych 
druków. 
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 30 pkt (otrzyma ją Wykonawca oferujący 5 dniowy lub 
krótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia).  
Wykonawca deklarujący realizację przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni roboczych od dnia 
zaakceptowania przez Zamawiającego składu i grafiki projektów otrzyma  w kryterium termin realizacji 0 pkt.  
* pod pojęciem dzień roboczy Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy, przypadających w tych dniach. 

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów  
w wyniku sumowania punktów w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym 
ogłoszeniu. 
3) Zamawiający poprawi w złożonych ofertach: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
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c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą 
ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie 
Projektu. 

5) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty  
w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.  

 
16. Istotne dla stron postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do 

zaproszenia.   

Dopuszczalne okoliczności zmiany umowy: w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia jednej lub obu stron, jedynie w 

zakresie wynikającym ze zmian(np. zmiana stawki podatku VAT) 

17. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający przewiduje, że  w okresie 6 miesięcy od daty udzielenia zamówienia podstawowego udzieli 

Wykonawcy zamówienia uzupełniającego polegającego na zleceniu usługi wykonania projektu graficznego, 
korekty, przygotowania do druku, składu, łamania, druku oraz dostawy do siedziby Zamawiającego 
m.in.: ankiet w ilości 3 000 szt., ulotek w ilości 20 000 szt. Łączna wartość zamówień 
uzupełniających nie przekroczy 30% zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające 
udzielone zostaną na warunkach takich, jakie określone zostały we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik do zapytania ofertowego. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

19. Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia 

1. Załącznik nr 1 - oferta cenowa 
2. Załącznik nr 2 - projekt umowy 
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o wykluczeniu 
4. Załącznik nr 4 - wykaz dostaw 

 


