SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia:
1. Oferty dotyczące wykonania i dostawy kalendarzy na 2021 rok należy przesyłać na adres:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa z dopiskiem
„Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, druk kalendarzy 2021” oraz na adres:
malgorzata.faszczewska@kprm.gov.pl nie później niż do 29 października 2020 r. (liczy się
data stempla pocztowego).
2. Ofertę uważa się za kompletną jeżeli zawiera:
- wypełniony Formularz oferty (Załącznik nr 1),
- przesłane w wersji papierowej przykładowe kalendarze, o których mowa w pkt 7 SIWZ.
Oferta może zawierać propozycję więcej niż jednego modelu kalendarza, przy czym ocenie
będzie podlegała propozycja o najniższej cenie jednostkowej.
3. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2020 r. Wykonanie zamówienia obejmuje:
przygotowanie, druk i dostarczenie kalendarzy do siedziby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
(KPRM).
4. KPRM, zwana dalej Zamawiającym, 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: (+/- 60 mm) główka 330 mm x 190 mm i plecki ok. 330
mm x 570 mm

Kolor: kalendarium 2+0, plecki 4+0, główka 4+0
Opis:
 dziurka do zawieszenia,
 kalendarium w układzie trójstopniowym, język: co najmniej
polski i angielski,
 imieniny, dni świąteczne,
 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:

KALENDARZ
KSIĄŻKOWY 100 szt.



aktualne logotypy PO WER,



grafikę dostarczoną przez Zamawiającego,



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
Ujazdowskie 1/3, 00–583 Warszawa,



adres internetowy www.efs.kprm.gov.pl

Ministrów,

Al.

Materiały do projektu graficznego zostaną dostarczone przez
Zamawiającego w wersji elektronicznej lub w innej na życzenie
Zleceniobiorcy.
Układ
nadruków
zostanie
ustalony
z
Zamawiającym.
Materiał: oprawa z miękkiego, miłego w dotyku materiału,
kalendarium – papier min. 60 g/m2,
Wykończenie: narożniki bloku z perforacją, narożnik okładki
okrągły
Wymiary: (+/- 50 mm) 170x240mm
Kolor: oprawa np. brąz, granat, zieleń, bordo
Tłoczenie: przód: 2021, logotyp KPRM; tył: Aktualne logotypy PO
WER,
Opis:





ok. 140 stron,
kalendarz będzie wykonany z papieru ekologicznego i
będzie
posiadał
stosowny certyfikat/zaświadczenie
wystawione przez producenta papieru na potwierdzenie
pochodzenia/źródła produkcji papieru,
kalendarium w układzie tygodniowym (cały tydzień na 2














stronach + mini kalendarz z aktualnym i przyszłym
miesiącem),
część informacyjna przed blokiem kalendarium – 4 strony
(treść zostanie ustalona z Zamawiającym),
język min. PL, GB,
imieniny i święta,
papier kremowy,
tasiemka/wstążka,
druk czarny i/lub szary lub niebieski,
święta i niedziele druk kolorowy,
miejsce na notes,
plan kalendarza na 2021 rok,
kolorowe mapy np. mapa administracyjna Polski i Europy,
strona teleadresowa,
dodatkowe strony: np. oświadczenie o zdarzeniu
drogowym, kalendarz wieczny, mapa odległości.

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 50 szt.

Materiał: oprawa z miękkiego, miłego w dotyku materiału,
kalendarium – papier min. 60 g/m2,
Wykończenie: narożniki bloku z perforacją, narożnik okładki
okrągły
Wymiary: (+/- 50 mm) 210x290mm
Kolor: oprawa np. brąz, granat, zieleń, bordo
Tłoczenie: przód: 2021, logotyp KPRM; tył: Aktualne logotypy PO
WER,
Opis:













ok. 140 stron,
kalendarz będzie wykonany z papieru ekologicznego i
będzie
posiadał
stosowny certyfikat/zaświadczenie
wystawione przez producenta papieru na potwierdzenie
pochodzenia/źródła produkcji papieru,
kalendarium w układzie tygodniowym (cały tydzień na 2
stronach + mini kalendarz z aktualnym i przyszłym
miesiącem),
część informacyjna przed blokiem kalendarium – 4 strony
(treść zostanie ustalona z Zamawiającym),
język min. PL, GB,
imieniny i święta,
papier kremowy,
tasiemka/wstążka,
druk czarny i/lub szary lub niebieski,
święta i niedziele druk kolorowy,
miejsce na notes,






plan kalendarza na 2021 rok,
kolorowe mapy np. mapa administracyjna Polski i Europy,
strona teleadresowa,
dodatkowe strony: np. oświadczenie o zdarzeniu
drogowym, kalendarz wieczny, mapa odległości.

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:
Cena oferty ogółem, patrz pkt 4 Formularza ofertowego (Załącznik nr 1), ma obejmować:
przygotowanie, druk kalendarzy i ich dostarczenie do Zamawiającego.

3. 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
Oferty będą liczone do 3 miejsc po przecinku
3. Kryterium jakość kalendarza:
Punkty za kryterium „jakość kalendarza” zostaną przyznane w skali od 0 do 20 punktów
w następujący sposób:
W każdym podkryterium Zamawiający oceni próbkę w oparciu o poniższe wytyczne
przyznając punkty od 0 do 4 (za każdy parametr), gdzie:




4 - oznacza – spełnia oczekiwania,
1 – 3 – oznacza – częściowo spełnia oczekiwania,
0 – oznacza - nie spełnia oczekiwań.

0-4 pkt — Poszczególne części kalendarza są ze sobą trwale połączone, nie odpadają, nie
odklejają się,
0-4 pkt — Krawędzie stron i okładki są gładkie i nieposzarpane,
0-4 pkt — Czytelność i przejrzystość kompozycji kalendarium i pozostałych stron oznacza:
układ prosty, czytelny rozmieszony w taki sposób, że czytelnik z łatwością, intuicyjne
potrafi odnaleźć szukane treści,
0-4 pkt — Ostrość i czytelność map oznacza: przejrzystość elementów kartografii, jasności,
odcień i nasycenie barw czyli czystość druku, czytelność, ostrość konturów, pasowanie
barw kompozytowych, jednolitość natężenia farby,
0-4 pkt — Zastosowana czcionka i elementy graficzne i ich kolorystyka powinny być:
czcionka przejrzysta, nowoczesna, elementy graficzne spójne z całością kalendarza.
4. Kryterium społeczne:
Punkty za kryterium „kryterium społeczne” zostaną przyznane w skali od 0 do 20 punktów
w następujący sposób:
20 pkt - otrzyma oferta Wykonawcy, który zadeklaruje w ofercie, iż co najmniej jedną osobą
wykonującą czynności związane z usługą będzie osoba z niepełnosprawnością w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426).
0 pkt - otrzyma oferta Wykonawcy, który nie złoży deklaracji w ofercie, iż co najmniej jedną
osobą wykonującą czynności związane z usługą będzie osoba z niepełnosprawnością w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426).

4. Kontakt:
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: malgorzata.faszczewska@kprm.gov.pl lub pod
numerem telefonu: 22 694 70 16.

