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Ogłoszenie

Numer

2020-6355-17979

Id

17979

Powstaje w kontekście projektu

POWR.02.10.00-00-3021/20 - Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku

Tytuł

Zapytanie ofertowe SP5.27.8.2020
wybór wykonawcy opracowania projektu szaty graficznej 
wzorcowych materiałów szkoleniowych (operator DTP) dla 
uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń 
w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Warunki zmiany umowy

1.�Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a.�nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wiążących Zamawiającego 
interpretacji przepisów prawa dokonanych przez uprawnione organy, w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy;
b.�konieczność dokonania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie o dofinansowanie 
projektów pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą PO WER, w ramach których realizowane jest 
zamówienie;
c.�konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych Instytucji Wdrażającej 
Programu Operacyjnego, Instytucji Zarządzającej PO WER lub zaleceń Instytucji Zarządzającej;
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d.�wynikną rozbieżności lub niejasności w nieistotnych postanowieniach umowy, których nie można usunąć 
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
e.�w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym Strona nie 
mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), niemożliwym do zachowania będzie 
termin realizacji umowy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-11-20
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-11-20

Data ostatniej zmiany

2020-11-20

Termin składania ofert

2020-12-16 14:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana III Sobieskiego
Wiatraczna 5
78-400 Szczecinek
NIP: 6731886777
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Osoby do kontaktu

Sylwia Furtak
tel.: 943729922
e-mail: s.furtak@kcuw.szczecinek.pl

Tomasz Czuk
tel.: 943729920
e-mail: t.czuk@kcuw.szczecinek.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Opracowanie projektu szaty graficznej

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi IT

Opis

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu szaty graficznej wzorcowych materiałów 
szkoleniowych będących podstawą realizacji wsparcia w zakresie wdrożenia modelowych 
programów doskonalenia zawodowego nauczycieli dla uczestników projektu „Modelowa Szkoła 
Ćwiczeń w Szczecinku” nr POWR.02.10.00-00-3021/20 realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
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gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Opis przedmiotu zamówienia

1.�Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu szaty graficznej  wzorcowych materiałów 
szkoleniowych z 4 modułów przedmiotowych:
-�matematyka,
-�informatyka,
-�języki obce (język angielski),
-�przyroda,
związanych z  realizacją treści podstawy programowej przedmiotów nauczanych w 
szkole podstawowej w ramach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” nr 
POWR.02.10.00-00-3021/20, który jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana 
III Sobieskiego w Szczecinku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka 
jakość systemu oświaty.
2.�Realizacja umowy polegać będzie na stworzeniu projektu graficznego wzorcowych materiałów 
szkoleniowych – łącznie około 250 stron w formacieC5. Niniejsza usługa obejmie m.in. następujące 
prace:
- opracowanie logo projektu zgodnego z koncepcją Zamawiającego,
- obróbkę materiału ilustracyjnego (rysunków, zdjęć),
- opracowanie projektu spójnej szaty graficznej  wzorcowych materiałów szkoleniowych, która 
umożliwi odbiorcom łatwą identyfikację produktu oraz korzystanie  z  materiałów dydaktycznych, 
-�zaprojektowanie układu graficznego publikacji (layout): wybór formatu, wybór czcionki, układu 
tekstu na stronie (ilość kolumn, wielkości poszczególnych elementów tekstu), paginacji (numeracja 
stron) itd.,
- przygotowanie wzoru okładki,
- przygotowanie dokumentu do druku i na stronę internetową.

3.�Na realizację tego przedsięwzięcia Zamawiający przewiduje 50 godzin.
4.�Przygotowane projekty winny być autorskie, a wszystkie materiały (grafika, zdjęcia) wykorzystane 
w opracowaniu powinny posiadać uregulowane majątkowe prawa autorskie, które Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu najpóźniej do końca realizacji przedmiotu zamówienia. 
5.�Wykonawca opracowując projekty graficzne, zobowiązany jest do zamieszczania informacji, że 
przedmiot umowy realizowany jest na rzecz projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” oraz 
stosowania obowiązujących logotypów przekazanych przez Zamawiającego i zasad opisanych w:
a.�Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku 
oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku,
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b.�Strategii Komunikacji PO WER na lata 2014 -2020,
c.�Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki 
spójności na lata 2014-2020.
6.�Wykonawca na każdym etapie realizacji usługi zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym. 
Konsultacje mają na celu zaakceptowanie propozycji Wykonawcy przez Zamawiającego co do 
ostatecznego wyglądu graficznego przygotowanych opracowań.

Kody CPV

79822500-7 Usługi projektów graficznych

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

szczecinecki

Gmina

Szczecinek

Miejscowość

Szczecinek

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału 
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w postępowaniu dotyczące:
Posiadania niezbędnej wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia; 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę, kwalifikacje i 
doświadczenie lub wskaże osobę posiadającą określone kompetencje w podanym poniżej zakresie:
a.�należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w 
okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzy usługi polegające 
na tworzeniu projektów graficznych dotyczących różnorakich dyscyplin gospodarczych lub składaniu 
do druku wydawnictw o charakterze broszur edukacyjnych, ilustrowanych książek, albumów, folderów 
reklamowych oraz innych publikacji o charakterze oświatowym – w celu spełnienia tego warunku 
Wykonawca załączy do formularza oferty załączniki w postaci kart projektów graficznych wraz 
z oświadczeniem potwierdzającym prawa autorskie,
b.�wraz z ofertą Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję projektu szaty graficznej wzorcowych 
materiałów szkoleniowych. 
Poprzez wstępną koncepcję opracowania graficznego Zamawiający rozumie:
•�czarno-biały logotyp nazwy projektu („Modelowa Szkoła Ćwiczeń 
w Szczecinku”),
•�propozycję wizualizacji przynajmniej 4 stron broszury edukacyjnej (layout) strony tytułowej wraz z 
informacją o zakresie tematycznym, którego dotyczy.

lub dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
Zamówienia – Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, 
że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwalająca w sposób właściwy zrealizować zamówienie - w 
odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań, których spełnienie 
ma wykazać Wykonawca.

Typ

Potencjał techniczny

Opis
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Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent złoży oświadczenia 
będące częścią formularza ofertowego oraz załączniki:
a.�karty projektów graficznych wraz z oświadczeniem potwierdzającym prawa autorskie,
b.�wstępna koncepcja projektu opracowania graficznego wzorcowych materiałów szkoleniowych, 
tj.: 
•�czarno-biały logotyp nazwy projektu („Modelowa Szkoła Ćwiczeń 
w Szczecinku”),
•�propozycje wizualizacji przynajmniej 4 stron broszury edukacyjnej (layout) strony tytułowej wraz z 
informacją o zakresie tematycznym, którego dotyczy.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkiej 
dokumentacji poświadczającej wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Zamawiający wyklucza z postępowania oferentów, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a.�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b.�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c.�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d.�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
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prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium Cena brutto(C) (waga 60%) będzie oceniane na podst. podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny 
brutto wykonania zamówienia i obliczone zgodnie ze wzorem:
C=Cn/Cb*60 pkt
Gdzie:C-liczba pkt przyznanych badanej ofercie,Cn-najniższa cena brutto spośród badanych ofert,Cb-cena 
brutto oferty badanej

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium Termin wykonania (T) (waga 40%) będzie oceniany na podstawie terminu podanego przez 
Wykonawcę w ofercie:

- do 29.12.2020 r. 0 pkt
- do 23.12.2020 r. 20 pkt
- do 21.12.2020 r. 40 pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-11-20 - data opublikowania
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-> 2020-12-16 14:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


