ZAPYTANIE OFERTOWE
Przygotowanie założeń, zredagowanie oraz wydrukowanie książki obejmującej
zagadnienia dotyczące społeczeństwa obywatelskiego
dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
o wartości poniżej 30 000 euro

1. Dane Zamawiającego:
Narodowy Instytut Wolności
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
00-124 Warszawa
al. Jana Pawła II 12
NIP: 7010780575
strona internetowa: www.niw.gov.pl
Osoba do kontaktu: Ewa Dzielnicka e-mail edzielnicka@niw.gov.pl tel. 224684458
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Tło zamówienia
Narodowy Instytut Wolności jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu, w
zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie. Misją Instytutu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w
Polsce przez wzmacnianie zorganizowanej i dobrowolnej aktywności obywateli na rzecz
różnorakich ważnych społecznie celów, co ma nawiązywać do wielowiekowego dziedzictwa
polskiej wspólnoty wolnych obywateli i jednocześnie wypełniać ideały wolności. Zadania
realizowane

są

poprzez

zarządzanie

programami

wsparcia

rozwoju

społeczeństwa

obywatelskiego, przyjętymi w drodze uchwały przez Radę Ministrów. Jednym z takich
Programów jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, którego celem głównym jest zwiększenie
zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu
ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich
wspólnot oraz współtworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
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Jednym z zadań Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego, Instytucji Zarządzającej Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014-2020 jest promowanie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wspierania rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu planowany jest zakup usługi zredagowania oraz
wydrukowania książek obejmującej treścią zagadnienia związane z tematyką społeczeństwa
obywatelskiego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie założeń, zredagowanie oraz wydrukowanie
książki/publikacji

obejmującej

swą

tematyką

zagadnienia

z

zakresu

społeczeństwa

obywatelskiego i funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce.
W ramach zamówienia należy wykonać następujące działania:
1. Redakcję merytoryczną i korektę językową tekstu w języku polskim.
2. Przygotowanie layoutu publikacji.
3. Oznakowanie

książki/publikacji

według

wytycznych

w

zakresie

obowiązków

informacyjno-promocyjnych. Zbiór logotypów zostanie przekazany Zleceniobiorcy przez
Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Przygotowanie projektu graficznego okładki.
5. Wykonanie składu publikacji, korekty technicznej i przygotowanie publikacji do druku.
6. Wykonanie elektronicznej wersji książki gotowej do druku ( w formacie PDF oraz DOC).
7. Wydrukowanie książki/publikacji.
Łączna kwota przygotowania, zredagowania oraz wydrukowania publikacji nie może
przekroczyć 10.000 zł. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na zredagowanie i
wydanie publikacji. Na realizację całości zamówienia planowane jest przeznaczenie 40.000 zł
co oznacza, iż wyłonionych zostanie kilku Zleceniobiorców, a w efekcie wydanych zostanie ok.
4 publikacji.
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3. Warunki realizacji zamówienia:

1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zobowiązuje
Wykonawcę do przygotowania założeń, zredagowania oraz wydrukowania książki/publikacji do
6 grudnia 2019 roku.
NIW-CRSO w ciągu 14 dni od podpisania umowy dostarczy Zleceniobiorcy dostępne materiały
potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Oceniany będzie termin realizacji zamówienia zaproponowany przez Wykonawcę – krótszy niż
podany w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Miejsce realizacji zamówienia:
Zamówienie swoim zakresem obejmuje teren całej Polski.
3. Warunki płatności:
Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, w terminie 21
dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionego
dokumentu księgowego, wystawionego po uprzednim podpisaniu przez obie strony protokołu
odbioru bez zastrzeżeń.
4. Kary umowne:
1.

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i
wysokościach:

a)

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, bądź jej rozwiązania z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie
przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 15% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w umowie;

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w
umowie – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w
umowie, za każdy dzień zwłoki;
c)

w przypadku przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu do odbioru książki/publikacji
bez wprowadzenia niezbędnych poprawek lub uzupełnień zgodne z zaleceniami
Zamawiającego – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy
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określonego w umowie, za każdy dokument, w którym stwierdzono nieprowadzenie
niezbędnych poprawek lub uzupełnień;
d) w przypadku niewprowadzenia przez Wykonawcę w przewidzianym terminie niezbędnych
poprawek lub uzupełnień zgodnie z zaleceniami Zamawiającego–każdorazowo w wysokość
0,1% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w umowie, za każdy dzień
opóźnienia w stosunku do przewidzianego terminu;
e)

za niedokonanie przez Wykonawcę, mimo uprzedniego wezwania, zmiany sposobu
wykonania umowy lub usunięcia uchybień – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia
brutto Wykonawcy określonego w umowie, za każdy dzień zwłoki, o ile Zamawiający nie
uzna wyjaśnień Wykonawcy za uzasadnione;

f)

za wykonanie usługi objętej umową przez osoby inne niż określone w Ofercie lub
niezaakceptowane uprzednio przez Zamawiającego – każdorazowo, w wysokości 1%
wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w umowie, o ile prace wykonane
z udziałem tych osób nie zostaną przez Zamawiającego przyjęte;

g) za wykorzystanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, informacji i wyników
pozyskanych w toku realizacji umowy w innych celach niż określone w umowie – w
wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w umowie, za
każdy przypadek;
h) w innym przypadku niż powyżej nienależytego wykonania umowy –każdorazowo w
wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w umowie;
2.

Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

3.

Termin zapłaty kar umownych, wskazany w nocie obciążeniowej, będzie liczony od dnia
doręczenia noty drugiej Stronie. Doręczenie może odbywać się za pośrednictwem
operatora pocztowego, kuriera, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan
podpisanej noty) lub faksu, na adresy i numery wskazane w umowie.

4.

Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraża zgodę. - W przypadku pokrycia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy do potrącenia dojdzie po upływie terminu wskazanego w nocie obciążeniowej
przewidzianego na zapłatę kary umownej, a jeżeli termin ten nie zostałby oznaczony w
nocie obciążeniowej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

5.

Zamawiający

ma

prawo

dochodzić

na

zasadach

ogólnych

odszkodowania

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
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6.

Kary umowne naliczane mogą być do maksymalnej wysokości wynagrodzenia określonej
w umowie.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący organizacją pozarządową w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) art. 3 ust. 2 lub podmiotem z nią zrównanym
zgodnie z art. 3 ust. 3 z wykluczeniem podmiotów wskazanych w ust.4.

5. Opis kryteriów oceny ofert:
Przy wyborze oferty brane pod uwagę będą następujące kryteria:
 koncepcja publikacji – ocenie podlegać będą kryteria takie jak: zakres tematyczny,
zakładany nakład, objętość, zawartość, papier, format książki oraz opracowanie
graficzne – waga kryterium: 70%;
 proponowany termin – ocenie będzie podlegać zaproponowany przez Wykonawcę
termin realizacji zamówienia. Punkty zostaną przyznane za skrócenie tego terminu.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje termin wskazany w zapytaniu ofertowym, nie
otrzyma w tym kryterium punktów- waga kryterium: 10%;
 cena – łączny koszt realizacji zamówienia rozumiany jako suma kwot wszystkich
elementów składających się na koszt realizacji przedmiotu zamówienia w relacji do
zakładanej liczby egzemplarzy – waga kryterium: 20 %;
Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów, przyjmując
zasadę, że 1%= 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty, za każde
kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze oferty z najwyższą liczbą
punktów ogółem.

6. Opis sposobu przygotowania ofert:
1.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

2.

Podmiot składający ofertę musi sporządzić ją w języku polskim.

3.

Oferta musi zawierać:
a) pełną nazwę podmiotu składającego ofertę;
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b) adres siedziby podmiotu składającego ofertę, numer telefonu oraz numer NIP, REGON
a także dane osoby wyznaczonej do kontaktu przez Wykonawcę;
c) opis koncepcji planowanej książki/publikacji na podstawie, której Wykonawca będzie
realizować zamówienie, uwzględniający wymagania Zamawiającego opisane w
niniejszym zapytaniu ofertowym, umożliwiający ocenę oferty na podstawie podanych
kryteriów;
d) wycenę zamówienia zawierającą informację o cenie netto i cenie brutto ogółem;
4. Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów składających
się na koszt realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Cena powinna być podana do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego
zaokrąglenia.
6. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny
być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich
przepisów prawnych, bądź uchwały lub pełnomocnictwa.
7. Termin przekazania Zamawiającemu publikacji - nie późniejszy niż 6 grudnia 2019 roku.

7. Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej do Narodowego Instytutu Wolności - Centrum
Rozwoju

Społeczeństwa

Obywatelskiego

w temacie

wpisując „Oferta

–

dotycząca

przygotowania i wydania książki” na adres e-mail: Damian.Ziolek@niw.gov.pl w terminie do
dnia 31 października 2019 do godziny 10:00 (decyduje data wpływu).
8. Ocena ofert:
1. Po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert Zamawiający dokona ich analizy i
oceni zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zapytaniu.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia dokumentów określonych w zapytaniu.
3. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przedmiotu
zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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4. W przypadku, gdy zaoferowana cena budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu
ofertowym, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny.
Obowiązek wykazania, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
5. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli:
a)

jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

b) została złożona przez podmiot inny niż wskazany w części 4 - Warunki udziału w
postepowaniu;
c) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia;
Wykonawca w terminie wyznaczonym nie zgodził się na poprawienie omyłki,
Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie wyjaśnił wątpliwości bądź
niejasności bądź nie uzupełnił braków formalnych;
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał
spełnienia warunków udziału w postepowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się
za odrzuconą.
9. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Opis koncepcji planowanej książki/publikacji, na podstawie której Wykonawca będzie
wykonywać zamówienie, uwzględniający wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym
zapytaniu ofertowym, umożliwiający ocenę oferty na podstawie podanych kryteriów.

10. Wykaz załączników do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1. „Formularz oferty”
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