Warszawa, 31 sierpnia 2012
Szanowni Państwo,
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ogłasza konkurs ofert na realizację usługi składu i opracowania do druku,
druku

oraz

dystrybucji

publikacji

książkowej

opracowanej

w

ramach

projektu

„Informatyka+

-

ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”.
Kody CPV zamówienia: 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane, 79824000-6 Usługi drukowania i dystrybucji,
79822000-2 Usługi składu, 79822500-7 Usługi projektów graficznych.
Zamawiający:
NAZWA: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ADRES: 00-169 Warszawa, ul. Lewartowskiego 17
REGON: 016404854
NIP: 525-21-85-183
tel: 0 22 489 64 90
fax: 0 22 489 64 91

Szczegółowy zakres zamówienia:
I.

Skład i opracowanie do druku:
Część 1:

Skład i opracowanie do druku w formacie B5 materiałów udostępnionych przez Zamawiającego w postaci plików
Word.

- Przybliżona liczba stron, która zostanie przekazana do opracowania: ok. 280 stron (+/- 20) – jest to liczba stron
materiału źródłowego (strony A4 w formacie Word o niezestandaryzowanej liczbie znaków). Materiał źródłowy
udostępniamy do wglądu Wykonawców na stronie WWW. Do materiału tam przedstawionego zostaną dołączone
dodatkowo dwa teksty o łącznej objętości ok. 50 stron.

- Materiał zawiera tekst, tabele, zdjęcia, rysunki oraz elementy języka matematycznego tj. wzory, algorytmy,
grafy itp. Część z elementów może wymagać korekty w celu uzyskania jakości wymaganej do druku (np. zdjęcia).
W zakres zamówienia wchodzi również odtworzenie – przerysowanie niektórych elementów graficznych na
podstawie tych dostarczonych przez autorów w celu ujednolicenia ich wyglądu (np. wykresów lub tabel).
W ramach opracowania przewidziano następujące etapy:
- opracowanie layoutu/szablonu graficznego publikacji,
- skład materiałów do formatu B5,
- opracowanie elementów graficznych dostarczonych przez autorów tekstów takich jak tabele, wykresy, zdjęcia,
grafiki i inne w celu optymalizacji jakości druku,
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- wprowadzenie dwukrotnej korekty językowej (korekta w zakresie Zamawiającego – nanoszona na wersji
papierowej, do wprowadzenia w plikach elektronicznych przez Wykonawcę).
- dostarczenie wersji pliku przygotowanego do druku w formacie PDF w celu umieszczenia w Internecie oraz pliku
produkcyjnego w jakości do druku do akceptacji przed realizacją druku wydawnictwa.
Część 2:
Opracowanie profesjonalnego graficznego projektu okładki publikacji (Projekt powinien nawiązywać wzornictwem
do wizualizacji projektu). Kolorystyka okładek - CMYK.

Projekt okładki powinien uwzględniać parametry druku dla oprawy twardej (szczegółowa specyfikacja oprawy
dalej).

II. Druk
1.

Specyfikacja druku publikacji:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Objętość publikacji (liczba stron druku): do oszacowania na podstawie liczby stron materiału źródłowego
w formacie Word,
Nakład: 2100 sztuk,
Format netto stron wewnętrznych: B5,
Wkład: kolor 4+4, zadruk dwustronny, kreda matowa 100 g,
Oprawa twarda klejona,
Okładka: tektura introligatorska, oklejka – kreda matowa 150 g, kolor CMYK, wyklejka – kreda matowa
120 g, bez zadruku,
Druk offsetowy.

III. Dostawa i dystrybucja
W zakres zamówienia wchodzi także dystrybucja po 2 sztuki publikacji do 1000 szkół ponadgimnazjalnych
z miejscowości na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz
łódzkiego.
Zamawiający nie określa sposobu dystrybucji (poczta, przesyłki kurierskie, inne). Książki mogą być dostarczone
przesyłkami zwykłymi (bez potwierdzenia odbioru). Wykonawca może zlecić usługę dystrybucji podwykonawcy,
przy czym po stronie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa będzie leżał obowiązek udowodnienia
dostarczenia książek pod adresy wskazane przez Zamawiającego poprzez dostarczenie Zamawiającemu
dokumentu potwierdzającego nadanie przesyłek. Ewentualne zwroty książek należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego.
Do każdej przesyłki zostanie dołączony list przewodni przygotowany przez Zamawiającego (Zamawiający
dostarczy 1000 szt. gotowych listów / stron A4)
Pozostałe

100

szt.

książek

należy

dostarczyć

do

siedziby

Zamawiającego

w

Warszawie

ul. Lewartowskiego 17.
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IV. Terminy realizacji usługi:
Dystrybucja 2000 szt. publikacji do szkół oraz dostarczenie 100 szt. do siedziby Zamawiającego – nie później
niż do 30 września 2012.

Istotne informacje
a.
b.
c.

d.
e.

Publikacja posiada numer ISBN,
Wykonawca udostępni bazę adresową 1000 szkół w formie pliku Excel,
Cena usługi powinna obejmować całość zrealizowanych usług: skład, korektę, projekt okładek,
dodatkowe prace graficzne wymienione w szczegółowym opisie zamówienia, druk zgodny ze
specyfikacją, dystrybucję 2000 szt. publikacji pod wskazane adresy szkół, dostarczenie 100 szt.
publikacji do siedziby Zamawiającego (ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie),
Umowa z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zostanie zawarta w dniu. 14.09.2012 (w tym
dniu zostanie również przekazany materiał do opracowania).
Płatność za usługę zostanie zrealizowana na podstawie wystawionej faktury VAT za realizację
całości usług. Faktura nie może zostać wystawiona z datą późniejszą niż 30.09.2012.

Kryterium wyboru oferty
- Cena brutto za całość usługi – waga 80 %.
Punktacja zostanie obliczona w następujący sposób: najniższa zaproponowana cena brutto w zł / oceniana cena
brutto w zł x 80 pkt
- Doświadczenie w realizacji podobnych zleceń – waga 20%.
W tym kryterium Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 20 pkt. Oceniane będzie doświadczenie
wykonawcy w realizacji zleceń o podobnym charakterze na podstawie przedłożonych w postępowaniu referencji.
Listy referencyjne powinny zawierać co najmniej: informację o nakładzie, krótką charakterystykę realizowanej
usługi. Zamawiający weźmie pod uwagę jedynie listy referencyjne dotyczące jednocześnie
wykonania składu i druku publikacji książkowych (nie broszur, ulotek, czy innych realizacji
poligraficznych) o nakładzie nie mniejszym niż 1000 szt.
Za każdy poprawny list referencyjny Wykonawca otrzyma 4 pkt, przy czym maksymalna liczba punktów, możliwa
do przyznania to 20 pkt (również w przypadku złożenia większej liczby listów).
Łącznie wykonawca może uzyskać w postępowaniu 100 pkt.

Informacje o wykluczeniu i odrzuceniu:
Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
(wzór w załączeniu).
Oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:
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- wpłynie po terminie składania ofert wyznaczonym w dokumentacji konkursowej,
- nie będzie zgodna ze specyfikacją zamówienia.

Sposób przygotowania i składania ofert
Oferty można przesłać mailem na adres jgolaszewska@wwsi.edu.pl do dnia 13 września 2012 r.
do godz. 10.00.
Oferta powinna zawierać:
- Informację o cenie brutto za całość zamówienia (nie należy podawać składników ceny ani ceny netto – nie
będzie to przedmiotem oceny w trakcie postępowania).
- skany listów referencyjnych zgodnych z wymogami określonymi w punkcie dotyczącym kryteriów wyboru ofert,
- skan podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oświadczenia Wykonawcy o braku
występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (wzór w załączeniu).

Ewentualne zapytania prosimy kierować wyłącznie droga mailową do Pani Justyny Gołaszewskiej na adres:
jgolaszewska@wwsi.edu.pl
Odpowiedzi zostaną podane do wiadomości wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu jak
również zamieszczone na stronie projektu.

Zapytanie kierujemy do Państwa w związku z realizacją zasady konkurencyjności w ramach projektu
„Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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........................................................................
Nazwa Wykonawcy
........................................................................
Adres siedziby Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy
o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia dotyczącego realizacji usług składu
i opracowania do druku, druku oraz dystrybucji publikacji książkowej opracowanej w ramach projektu
Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), ogłoszonego w dniu 31 sierpnia 2012

Oświadczam, że nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, w szczególności
poprzez:
a)

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)

posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

c)

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

d)

pozostawanie 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

Podpisano
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