
 

 
 

ZNAK SPRAWY: GPPC 19/2020                                                                   

Gdańsk, dnia 15.07.2020 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA  USŁUGĘ WYDRUKU DZIENNICZKA UZCESTNIKA PROJEKTU 

 

 

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, jednostka budżetowa Miasta Gdańska, 

zaprasza do złożenia oferty na wydruk materiałów edukacyjnych, którego wartość szacunkowa nie 

przekracza 30 tyś euro.  

 

Zamawiający informuje, iż zapytanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do nie podpisania umowy z wybranym wykonawcą bez podania przyczyny lub 

do przerwania czynności związanych z zapytaniem. 

 

Przedmiotem zapytania jest usługa wydruk i dostawa materiałów informacyjno-edukacyjnych 

(Dzienniczek Uczestnika Projektu) 

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 
Wydruk i dostawa materiałów informacyjno-edukacyjnych (Dzienniczek Uczestnika Projektu) 

o następujących wymaganiach technicznych: 
 

− Format A5 

− Strony środka: 40 strony, druk 4+4 kolor (CMYK), papier kreda mat 150g. 

− Okładka: karton z białym spodem GC1, 230g., druk 4+4 CMYK, folia jednostronna mat + lakier 
UV wybiórczo 

− Nakład 1.500 szt. 
 
Termin realizacji: maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty. 
 
Zamawiający wraz z informacją o wyborze oferty przekaże wybranemu Wykonawcy materiał do 
druku w wersji elektronicznej. 

  
 

Termin dostawy: 

Wykonawca dostarczy i wniesie towar do biura projektu Zamawiającego. Adres biura projektu: ul. 

Wrzeszczańska 29, 80-409 Gdańsk, w terminie wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia. Odbiór materiałów zostanie potwierdzony przez pracownika biura protokołem odbioru.  

 



 

 
 

Warunki i termin płatności : 

Płatność za wykonane dostawy  będzie nastąpi po odbiorze całości przedmiotu zamówienia, po 

podpisaniu protokołu odbioru towaru/usługi bez zastrzeżeń, na podstawie dostarczonej do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Termin płatności do 21 dni od momentu 

otrzymania faktury. 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty może prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

podatku od towarów i usług, poprzez wypełnienie punktu formularza oferty. 

 

Kryteria wyboru oferty : 

Cena  95% 

Doświadczenie w realizacji usług o podobnym charakterze 5%  (zrealizowanie więcej niż  2 usług o 

podobnym charakterze będzie punktowane wykonawca otrzyma 5 punktów). W tym celu wykonawca 

w ofercie oświadcza jaką ilość usług wykonał . Punktowane są usługi o podobnym charakterze 

wykonane w ostatnich 3 latach prowadzenia działalności gospodarczej, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy to w tym okresie. 

 

C = Cn / Cob x 95 

Gdzie: 

C – ilość punktów przyznanych wykonawcy ocenianemu 

Cn – najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej 

 

Wartość punktowa (W) przyznana dla każdej oferty to: suma punktów uzyskanych w kryterium 

„cena” – (C), i w kryterium doświadczenie–(D)czyli: 

 

W=C+D 

Sposób obliczenia ceny: 

Cena ma zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zadania. Cenę podajemy w złotych polskich 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Sposób kontaktowania się  :    

Wszelkie zapytania wnioski  dotyczące treści niniejszego zapytania należy składać nie później niż 1 dzień 

przed terminem składania ofert na adres: maja.serkowska@opz.gdansk.pl 

 

 



 

 
 

Sposób przygotowania oferty : 

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania (prosimy 

nie modyfikować formularza): 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań wobec Wykonawcy-

(Podpis winien być czytelny umożliwiający identyfikację osoby składającej ofertę). W przypadku 

podpisania oferty przez inną osobę niż widniejąco w dokumentach firmy, należy dołączyć 

pełnomocnictwo rodzajowe. 

3. Oferty prosimy przesłać na adres e-mail: bezcukrzycy@opz.gdansk.pl do dnia 20 lipca 2020r do 

godziny 14.00 lub dostarczyć osobiście  do siedziby Zamawiającego – (sekretariat) ul. Kołobrzeska 61, 

80-397 Gdańsk. 

Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
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