
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
1. Przedmiot zamówienia: 

 

1. Oferty dotyczące wykonania i dostawy kalendarzy na 2018 rok należy przesyłać na adres: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa z dopiskiem 

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego „druk kalendarzy 2018 r.” oraz na adres: 

efs@kprm.gov.pl nie później niż do dnia 17 listopada 2017 r. 

2. Ofertę uważa się za kompletną jeżeli zawiera: 

- wypełniony Formularz oferty (Załącznik nr 1), 

- dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, patrz punkt 3, ust. 2. OPZ, 

- przesłane w wersji papierowej przykładowe kalendarze. 

3. Termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2017 r. Wykonanie zamówienia obejmuje: 

przygotowanie, druk kalendarzy i ich dostarczenie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 

podania przyczyn. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych 

informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 

6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert o czym 

poinformuję Oferentów. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 
KALENDARZ ŚCIENNY 
TRÓJDZIELNY  
150 szt.  

 

Materiał: kalendarium - papier min. 80 g/m2; główka laminowana, 

min. 150 g/m2 z podkładką tekturową lub tektura min. 300 g/m2; 

plecki – karton min. 300 g/m2 

 

Wymiary: (+/- 10 mm) główka 330 mm x 190 mm i plecki ok. 330 

mm x 570 mm 

 

Kolor: kalendarium 2+0, środkowe kalendarium w odmiennym 

kolorze, plecki 4+0, główka 4+0 

 

Opis:  

 dziurka do zawieszenia,  

 kalendarium w układzie trójstopniowym, język m.in. PL, GB,  

 imieniny, dni świąteczne,  
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 bieżąca numeracja dni i tygodni,  

 pasek z przesuwanym okienkiem, 

 czcionki na kalendarium bezszeryfowe, proste, 

 kalendarium przejrzyste, bez zbytniej ilości ozdobników. 

 

 

Na kalendarzu należy umieścić nadruk: 

 znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu; 

 zdjęcie dostarczone przez Zamawiającego; 

 znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz 

Społeczny, 

 logotyp Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  

 napis: Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 

Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

 adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 

1/3, 00–583 Warszawa, 

 adres internetowy www.efs.kprm.gov.pl,   

 

Materiały do projektu graficznego zostaną dostarczone przez 

Zamawiającego w wersji elektronicznej lub w innej na życzenie 

Zleceniobiorcy. Układ nadruków zostanie ustalony z 

Zamawiającym. 

KALENDARZ 

KSIĄŻKOWY 150 szt. 
Materiał: oprawa z miękkiego, miłego w dotyku, matowego 
materiału, kalendarium – papier min. 60 g/m2,  
 
Wykończenie: narożniki bloku z perforacją, narożnik okładki 
okrągły 
 
Wymiary: (+/- 30 mm) 170x240mm 
 

Kolor: oprawa w tonacji ciemnych kolorów, np. brąz, granat, zieleń 
lub bordo,  

Tłoczenie: 2018 rok, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 
Logotypy UE oraz PO WER, adres strony internetowej 
www.efs.kprm.gov.pl , kalendarium - 2+0. 

Opis:  

 ok. 140 stron,  

 część informacyjna przed blokiem kalendarium – 4 strony, 
papier kredowy, błyszczący (treść zostanie ustalona z 
Zamawiającym),  

 język min. PL, GB, D, RUS, jeden tydzień na dwóch 
stronach + mini kalendarz z aktualnym i przyszłym 
miesiącem,  
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 imieniny i święta,  

 papier kremowy,  

 tasiemka/wstążka z logo UE/PO WER (logo na 
tasiemce/wstążce opcjonalnie),  

 druk czarny i/lub szary lub niebieski,  

 święta i niedziele druk kolorowy,  

 notes teleadresowy,  

 miejsce na dane osobowe,  

 wykaz nr kierunkowych w Polsce,  

 plan kalendarza na 2019 rok,  

 m.in. 8 stron kolorowych map np. mapa administracyjna 
Polski, Europy, Azji, Ameryki z podziałem politycznym,  

 miejsce na notatki + inne strony informacyjne.  
 

Materiały do projektu graficznego zostaną dostarczone przez 
Zamawiającego w wersji elektronicznej lub w innej na życzenie 
Zleceniobiorcy. Układ nadruków zostanie ustalony z 
Zamawiającym. 

  

2. Sposób podania ceny oferty:  

1. Cena oferty ogółem, patrz pkt. 4 Formularz ofertowy (Załącznik nr 1), ma obejmować: 

przygotowanie, druk kalendarzy i ich dostarczenie do KPRM. 

 

3. Warunki wymagane od Wykonawców: 

1. Wykonawca zapewni przestrzeganie norm bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji 

całego zamówienia. 

2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. Wykonawca musi wykazać, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonuje, co najmniej: 

a) 2 różne druki kalendarzy książkowych – każda z usług osobno ma liczyć min. 150 

kalendarzy; 

b) 2 różne druki kalendarzy trójdzielnych (ściennych) - każda z usług osobno ma liczyć  

min. 150 kalendarzy 

i że zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. 

2.1. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

- załączenie dokumentu, który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu 

- ocena „1”; 

- załączenie dokumentu, który nie potwierdzi spełnienia warunku udziału w 

postępowaniu - ocena „0”; 



 

 

Tylko uzyskanie wszystkich ocen „1” będzie uznane przez Zamawiającego za 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

2.2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, usług, które w 

tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych usług, 

które również wykonuje, w postacie dowodów potwierdzających, że usługi, o 

których mowa zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej 

są poświadczenia od podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. 

 

4. Kryteria i sposób oceny ofert: 

 

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia: 100  

2. Kryterium cena brutto – do 60 punktów 

Punkty za kryterium cena brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

Cbn/Cba * 60 = liczba przyznanych punktów w oparciu o kryterium ceny brutto, 

gdzie: 

Cbn – cena brutto oferty ogółem o najniższej cenie brutto 

Cba – cena brutto ogółem oferty aktualnie ocenianej 

3. Kryterium jakość kalendarza – do 40 punktów 

• 0-1 pkt — Nadruki przy pocieraniu nie zmazują się i nie schodzą (0 – nie spełnia, 1 – 

spełnia pkt), 

• 0-1 pkt — Poszczególne części kalendarza są ze sobą trwale połączone, nie odpadają, nie 

odklejają się (0 – nie spełnia, 1- spełnia pkt), 

• 0-1 pkt — Niezmienność barw na powtarzalnych elementach kalendarza (0 – nie spełnia, 

1- spełnia pkt), 

• 0-1 pkt — Krawędzie stron i okładki są gładkie i nieposzarpane (0 – nie spełnia, 1- spełnia 

pkt). 

Punkty za kryterium jakość kalendarza zostaną obliczone wg następującego wzoru: 

Lpp/Nlp * 40 = liczba przyznanych punktów w oparciu o kryterium jakość kalendarza, 

gdzie: 

Lpp – Liczba przyznanych punktów ofercie aktualnie ocenianej  



 

 

Nlp – Największa liczba punktów przyznanych spośród badanych ofert 

 

5. Kontakt:  

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: efs@kprm.gov.pl lub pod numerem telefonu:  

22 694 65 05. 
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