
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 
• Przedmiotem zamówienia jest : 

 

Skład, łamanie i druk z dostawą dwutomowego katalogu „Ceramika i szkło z depozytu książąt 
Sanguszków w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Świadkowie Historii”. 
wg. parametrów: 
 
Tom I, Ceramika ok. 480 stron; 
Tom II, Szkło ok. 322 strony; 
format: 240x300 mm; (w pionie) 
środek: kreda matowa 150 g/m2; 
kolorystyka: 4+4;  
blok szyto-klejony,  
oprawa miękka, 
karton jednostronnie powlekany – gramatura 250 g;  
okładka: 4+0, laminowana matowo,  
nakład: po 500 egz., każdy tom, 
posiadać będzie numer ISBN 
publikacja zawiera do.1020 zdjęć.  
 

Wykonawca dokona składu i łamania na podstawie materiałów przekazanych przez  
Zamawiającego (tekst, do 1020 zdjęć i projekt graficzny). 
Publikacja zostanie opatrzona recenzją naukową. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć cyfrową wersję katalogu (pliki pdf.) 
 

• Dostawa 
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego  - Rynek 3, Tarnów  na 

koszt Wykonawcy (Oba tomy mają być zabezpieczone folią, zapakowane w kartony). 
 

• Termin realizacji zamówienia: 

Do 31.07.2022 r - przekazanie materiałów Wykonawcy  

Do 15.09.2022 r. -   przekazanie wydruku próbnego Zamawiającemu 

Do 15.10.2022 r. - przekazanie przez Zamawiającego korekty oraz uwag 

Do 4.12.2022 r.  - dostarczenie katalogu do siedziby Zamawiającego 
 

• Kryteria oceny ofert (cena , doświadczenie) 
 
1. W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto”:  

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 60. 

 

2. W zakresie kryterium  „Doświadczenie”  
Maksymalna ilość punktów wynosi 40 . 

 

Punktacja dokonana zostanie na podstawie podanych w ofercie informacji (wykaz wykonanych 

usług) potwierdzających posiadaną wiedzę i doświadczenie.  

Należy wykazać się w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie drukiem co najmniej 3 

publikacji o charakterze naukowym i/lub popularnonaukowym (np. albumy / katalogi / publikacje 

z dużą ilością zdjęć) o objętości min. 200 stron. Brani będą pod uwagę tylko i wyłącznie ci 

oferenci, którzy w swoim portfolio mają wykonanie składu i łamania wydawnictwa  o objętości 

min. 200 stron. 

Wraz z wykazem należy dostarczyć  materiały poglądowe w wersji cyfrowej PDF lub papierowej 

(dla ofert składanych  w formie papierowej) zawierające 10 stron, w tym: okładkę, stronę 

redakcyjną oraz 8 dowolnie wybranych, przykładowych stron – dla każdej z wykonanych usług 

ujętych w wykazie.  

Oferty  w kryterium „doświadczenie” otrzymają następującą ilość punktów: 
3-5 publikacji – otrzyma 20 punktów 



6-8 publikacji – otrzyma 30 punktów 
9 i więcej publikacji – otrzyma 40 punktów 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji przedstawionych przez 

Wykonawców.  

 

Istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik  
nr 2 do  postępowania. 

 


