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DE-WZP.261.14.28.2016.KK     Warszawa, 9 listopada 2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Przedmiot zakupu: 

Druk broszur i plakatów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w 

załączniku nr 1 do zapytania ofertowego „Istotne postanowienia umowy” 

a) termin wykonania zamówienia: 

do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 

b) miejsce realizacji zamówienia:  

dostawa do miejsca w Warszawie, wskazanego przez Zamawiającego 

c) warunki płatności: określone w § 4-5 istotnych postanowień umowy. 

d) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: 

1) Cena oferty powinna zostać wyliczona na podstawie cen jednostkowych 
wskazanych w formularzu ofertowym. Oznacza to, że wszelkie koszty 
związane z realizowanym zamówieniem (w tym konfekcjonowanie pakietów) 
powinny zostać uwzględnione w cenach jednostkowych.  

2) Cena brutto oferty jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty i opłaty 
towarzyszące wykonaniu umowy jakie mogą powstać w związku z realizacją 
zamówienia, w tym koszty opłat celnych, podatek od towarów i usług, 
ewentualnych upustów i rabatów, ubezpieczenie, koszty transportu i 
rozładunku wraz z wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez 
Zamawiającego, inne usługi/ koszty związane z wykonaniem zamówienia.  

3) Wykonawca może podać tylko jedną cenę - bez proponowania rozwiązań 
wariantowych. 

 

2. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2016 r. 

do godz. 12.00 

a) w wersji elektronicznej na e-mail: katarzyna.kossakowska@men.gov.pl, lub 

b) faxem na numer: 22 621-50-10, lub 

c) osobiście w siedzibie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 

Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353), lub 

d) przesłać na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 

Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353) 

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 
 

3. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria: Cena oferty brutto – waga 100 % 

4. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy oraz formularz cenowy – Załączniki 

do Zapytania ofertowego. 

5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie 

jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 

jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo 

zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 

ofert. 
 
W załączeniu: 

1. Istotne postanowienia umowy  
2. Formularz ofertowy 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU) 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest druk broszur, plakatów i kopert, wraz z konfekcjonowaniem 
i dostawą do miejsca w Warszawie wskazanego przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 do 
umowy zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do umowy „Lista 
odbiorców pakietów” zawiera dane potrzebne do nadruku na kopertach. 
 

§ 2 
Wykonanie zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 

§ 3 
Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż dochowa należytej staranności w wykonaniu powierzonych 
zadań. 

2. W trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca będzie pozostawał w stałym kontakcie 
z osobami wskazanymi przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o ewentualnych komplikacjach i utrudnieniach w druku i dostawie, które mogłyby 
zakłócić płynność realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca nie może dodatkowo powielać i rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie 
i w jakikolwiek sposób materiałów przekazanych do druku bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

5. W przypadku dostarczenia wadliwej partii materiałów, Wykonawca zobowiązany jest 
wymienić ją na prawidłową w terminie 3 dni od otrzymania od Zamawiającego wezwania.  

 

§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto 
w maksymalnej wysokości ……………………………………..…………… zł (słownie 
złotych: …………………………….…………). 

2. Ceny jednostkowe poszczególnych materiałów podane na podstawie oferty Wykonawcy: 
1) Koperta …………. zł brutto 
2) Broszura ………………zł brutto 
3) Plakat A …………….zł brutto 
4) Plakat B …………….zł brutto 

3. Ceny jednostkowe wskazane w ust. 2 i obliczona na ich podstawie kwota określona 
w ust. 1 obejmują wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie i załącznikach do umowy. 

 
§ 5 

Płatność 
1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za realizację przedmiotu zamówienia. 
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację przedmiotu umowy 

będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru, bez zastrzeżeń.  
3. Zamawiający może na każdym etapie realizacji umowy dokonać sprawdzenia rzetelności 

wykonywanych przez Wykonawcę czynności. 
4. Termin płatności przez Zamawiającego wynosi do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.   
5. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
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7. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, 
które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla 
celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp.    

§ 6 
Kary umowne 

1. W przypadku niemożności wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z przyczyn, 
za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.  

2. W przypadku nienależytego wykonywania lub niewykonania umowy w terminie 
wskazanym w § 2 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

3. W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w § 2 niniejszej umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % maksymalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki. 

4. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminie wymiany wadliwej partii materiałów, 
o którym mowa w § 3 ust. 5, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 
5 % maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku 
odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z powodów leżących po stronie 
Wykonawcy. 

6. W wypadku odstąpienia od części umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 
prawidłowo wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.  

7. Zamawiający potrąci kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, natomiast 
w przypadku braku takiej możliwości, zapłata kar umownych nastąpi w terminie do 
14 dni od doręczenia wezwania do zapłaty. 

8. Kary umowne podlegają sumowaniu. 
9. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 

odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  
 

§ 7 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 

a. zmiany nakładów broszur/plakatów/kopert (o max 480 sztuk), które podlegać będą 
konfekcjonowaniu w pakiet. O zmianie wykonawca zostanie poinformowany w dniu 
podpisania umowy, nie wiąże się ona ze zmianą terminu realizacji zamówienia.  

b. zmiany wynagrodzenia w okolicznościach określonych w pkt. a. Do określenia 
wynagrodzenia za zwiększone nakłady zastosowane zostaną ceny jednostkowe 
określone w § 4 ust. 2. 

2. Dla ważności jakichkolwiek zmian w umowie i jej załącznikach, niezbędne jest 
zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. W celu sprawnego wykonania niniejszej umowy: 

a. ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakt 
z Wykonawcą jest: 
…………………….……………., tel. ……….…., e-mail …………………………………… 
…………………….……………., tel. ……….…., e-mail …………………………………… 

b. ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za kontakt 
z Zamawiającym jest:…….…tel. ………………, e-mail ………………………………… 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez pisemne zgłoszenie drugiej 
stronie i nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy.  
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3. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcą będą odbywać się telefonicznie lub przy użyciu 
poczty elektronicznej. W specyficznych sytuacjach, gdzie taki kontakt nie będzie 
wystarczający Wykonawca będzie zobowiązany do osobistego stawienia się w siedzibie 
Zamawiającego w celu omówienia z Zamawiającym szczegółów, jeśli Zamawiający uzna 
to za konieczne. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy 
Kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 -j.t.). 

5. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, a nierozwiązane 
polubownie przez strony, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.   

7. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:  
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 2 - Lista odbiorców pakietów 
Załącznik nr 3 – Protokół przekazania-odbioru 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest druk materiałów (broszur, kopert i plakatów) wraz 
z dostawą do miejsca w Warszawie, wskazanego przez Zamawiającego. 
 

I. Zakres zamówienia obejmuje: 

1. DRUK BROSZUR  

Format A5,  
36 stron + 4 strony okładki 
Druk 4 + 4 wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego 
Papier kreda 150 g/m 
Okładka:  
kreda 300g/m 
druk 4 + 4 
foliowana błyszcząco zewnętrznie 
Oprawa zeszytowa (2 zszywki) 
 
nakład: 27 520 sztuk 

 
 

2. DRUK PLAKATU A 

Format A3 
Druk 4+0, wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego 
Papier kreda, 200 g/m 
nakład: 27 520 sztuk  

 
 

3. DRUK PLAKATU B 

Format A3 
Druk 4+0, wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego 
Papier kreda, 200 g/m 
nakład: 27 520 sztuk  
 

4. DRUK KOPERTY   

Format A4,  
Biała,  
Druk 4+4  wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego 
Papier 120 g/m 
Nakład 27 520 sztuk 
 

Nadruk ma być wykonany na obu stronach koperty (przód i tył). Wnętrze koperty – białe. 
Na kopertach ma być umieszczony nadruk wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego 
oraz nazwa i adres odbiorcy wg danych przekazanych przez Zamawiającego.  
 
5. KONFEKCJONOWANIE 

Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w formie pakietów (27 520). 
Na pakiet składają się: 

 koperta, do której zostaną spakowane poniższe elementy; 

 1 sztuka plakatu A złożonego w taki sposób, aby zmieścił się w kopercie; 

 1 sztuka plakatu B złożonego w taki sposób, aby zmieścił się w kopercie; 

 1 sztuka broszury. 
Koperta ze spakowanymi elementami ma zostać zaklejona. 
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Zamawiający wyrywkowo sprawdzi zawartość poszczególnych pakietów. 
II. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy m.in. druku i dostawy broszur, 

kopert i plakatów): 

1. Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę w terminie do 10 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

2. Zamówienie będące przedmiotem umowy realizowane będzie zgodnie 

z następującym harmonogramem: 

1) W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie 

elektronicznej (drogą elektroniczną bądź na elektronicznych nośnikach informacji) 

materiał źródłowy broszury/plakatów/koperty, w formie pdf-a produkcyjnego oraz 

listę odbiorców przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonawca przed przystąpieniem do druku, przekaże Zamawiającemu do 

akceptacji wydruk próbny broszury/plakatów/koperty wykonany 

cyfrową/analogową próbą barwną broszury/plakatów/koperty. 

3) Po ostatecznej akceptacji materiałów przez Zamawiającego, Wykonawca 

wydrukuje i dostarczy przedmiot zamówienia do Zamawiającego – w formie 

pakietów. 

4) Dostawa prowadzona będzie przez Wykonawcę na własny koszt i własnym 

staraniem i obejmuje także rozładunek pakietów i wniesienie do wskazanego 

przez upoważnioną osobę pomieszczenia.  

5) Pakiety mają być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

3. Dostawa odbywać się będzie w godzinach pracy instytucji, do której mają być 

dostarczone pakiety. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu uszkodzonych bądź wadliwie 

wydrukowanych broszur/plakatów/kopert, jeżeli zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie. 

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wydruku wadliwej 

partii materiałów na swój koszt i dostarczenie ich do Zamawiającego, w terminie do 3 dni 

liczonych od chwili zgłoszenia wady. 
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Załącznik nr 3 do Istotnych postanowień umowy 
........................................ 
        Miejscowość, data  

 
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA-ODBIORU 

 

Miejsce dokonania 
odbioru: 

 
Data dokonania 
odbioru: 

 

 

Przedstawiciel ze strony Wykonawcy 
(imię i nazwisko) 

Nazwa i adres Wykonawcy 

  

Przedstawiciel ze strony Zamawiającego 
(imię i nazwisko) 

Nazwa i adres Zamawiającego 

  

 
Zgodnie z Umową nr..................................... na druk broszur i plakatów strony potwierdzają 
wykonanie niżej wymienionego zakresu przedmiotu Umowy: 
 

Lp. Nazwa Ilość Uwagi 

1.     

2.     

Łączna wartość zrealizowanej usługi:  

 
Potwierdzenie kompletności dostawy: 

 Tak* 

 Nie* – zastrzeżenia ………………………………………………………………………………….. 
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z wymogami Umowy: 

 Zgodne* 

 Niezgodne* – zastrzeżenia …………………………………………………………….……………. 
Końcowy wynik odbioru: 

 Pozytywny* 

 Negatywny* – zastrzeżenia ………………………………………………………………..………… 
 
Podpisy: 
 

 
..……………………………………………..  ……………………………………………. 

  (Pieczęć i podpis Przedstawiciela Zamawiającego)       (Pieczęć i podpis Przedstawiciela Wykonawcy) 
 

Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: 
- dla Wykonawcy 1 egz., 
- dla Zamawiającego 1 egz. 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

Formularz ofertowy 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

.......................................................................................................................................

............ 

NIP .................................................... REGON 

......................................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

.......................................................................................................................................

............ 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

.......................................................................................................................................

............ 

Numer telefonu: ............................................. 

Numer faksu: …………................................... 

e-mail:  

...................................................................................................................................... 

 
Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na „Druk broszur i plakatów” oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia, który został zawarty w Załączniku nr 1 do Istotnych postanowień 

umowy. 
 

za cenę ofertową brutto:  

L.p. Opis produktu ILOŚĆ 
Cena jednostkowa 

brutto (druk + 

konfekcjonowanie) 

Wartość brutto 
(cena jednostkowa brutto x 

ilość) 

1 Broszura 27 520   

2 Koperta 27 520   

3 Plakat A 27 520   

4 Plakat B 27 520   

RAZEM 
CENA OFERTOWA BRUTTO 

 

 
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane 
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.: 

a) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół, 



Strona 9 z 9 
 

b) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w górę. 

 

Oświadczam, że jestem upoważniony/a do złożenia niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy. 
 

 

 

 

………………………………    ……………………………… 
                 (miejscowość i data)                                                           (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 


