
 
 

Tarnów, dn. 6.05.2022 r. 

Nr sprawy AD-271-2-7/2022 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy  Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze  późn. zm.)  

na zamówienie pn.:  
 

Skład, łamanie, druk i dostawa dwutomowego katalogu zbiorów „Ceramika i szkło z depozytu książąt 
Sanguszków w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Świadkowie Historii”. 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie       
Rynek 3, 33-100 Tarnów 
NIP 873-000-76-51, REGON 850012309 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
1) Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne i wydawnicze obejmujące skład, łamanie, druk i dostawę 
dwutomowego katalogu zbiorów: „Ceramika i szkło z depozytu książąt Sanguszków w Muzeum Okręgowym  
w Tarnowie. Świadkowie Historii”. 
Przedmiot zamówienia zostanie  na własny koszt dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego 
 - miejsce dostawy: Tarnów, Rynek 3 

2) pozostałe, istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte  w OPZ (załącznik nr 3)  oraz we wzorze 
umowy stanowiącej (załącznik nr 2) do niniejszego zaproszenia.   

 

3. OPIS WYMAGAŃ: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:  

a) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym 
i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia; 

b) uzyskanie w kryterium „doświadczenie” minimum 20 pkt.  
  

4. KRYTERIA OCENY OFERT: 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:  
 

Lp. nazwa kryterium waga kryterium w całkowitej ocenie ofert 

1)  cena ofertowa brutto (Kc) 60% 

2)  doświadczenie (Kd) 40% 

 
Sposób oceny ofert:  
Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru: Po = PKc + PKd 
gdzie:  
Po - całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę  
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „cena ofertowa brutto”  
PKd - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „doświadczenie”  

 
1) W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto”: 

Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 60. 
Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg formuły: PKc = (Kc min. : Kc oferty) x 60, gdzie: 
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „cena ofertowa brutto” 
Kc min. - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych) 
Kc oferty - cena brutto badanej oferty 
 

2) W zakresie kryterium „doświadczenie”: 
Punktacja w kryterium „Doświadczenie” 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  

przygotowaniem (tj. skład i łamanie)  i drukiem co najmniej 3 publikacji o charakterze naukowym i/lub popularnonaukowym 

z dużą ilością zdjęć o objętości min. 200 stron (np. albumy / katalogi / i inne publikacje).   

Wraz z wykazem Wykonawca dostarczy 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.  

Brani będą pod uwagę tylko i wyłącznie ci oferenci, którzy w swoim portfolio mają wykonanie składu i łamania 

wydawnictwa o objętości min. 200 stron. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji przedstawionych przez Wykonawców.  

Oferty otrzymają następującą ilość punktów: 
3-5 publikacji – otrzyma 20 punktów 
6-8 publikacji – otrzyma 30 punktów 
9 i więcej publikacji – otrzyma 40 punktów 

 
5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 04.12.2022 r. 

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:   
Wykonawca powinien złożyć: 

− ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych – załącznik nr 1, 

− wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2, 

− materiały poglądowe. 
 

8. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY: 
1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  

Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 3, 33-100 Tarnów, Kancelaria I piętro, pok. 108, 
Na kopercie lub w treści e-maila należy umieścić napis: usługi poligraficzne - katalog AD-271-2-7/22022 
 
lub przesłać na adres e-mailowy: oferty@muzeum.tarnow.pl  
do dnia 12.05.2022, godz.10:00  

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu, nie nadania. 
 

9. DODATKOWE INFORMACJE: 
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, w szczególności jeżeli 

jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie Zamawiającego.  
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania postępowania, bez podania przyczyn. 
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy zauważalnych oczywistych omyłek pisarskich, 

oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem 
ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, w celu ich poprawy. 

4) Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:   
• od strony formalnej: Beata Wajda,  nr  tel. 14 621 21 49 w. 350, e-mail: b.wajda@muzeum.tarnow.pl  

• od strony merytorycznej: Barbara Bułdys, nr  tel. 14 621 21 49 w. 363, e-mail: 
b.buldys@muzeum.tarnow.pl 

 
10. WYKAZ DOKUMENTÓW: 

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, wykazem 
wykonanych usług oraz materiałami poglądowymi 
Załącznik nr 2. Projekt umowy 
Załącznik nr 3.  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 

Zatwierdzam 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie 

DYREKTOR 

mgr Kazimierz Kurczab 

............................................................ 
(podpis Dyrektora) 
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