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Zapytanie ofertowe 

dla zamówienia publicznego poniżej 20 000 zł 

 

 

Data: 25.02.2022 r. 

Zamawiający: Kępiński Ośrodek Kultury, ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno 

działając na podstawie: art. 44 ust. 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tekst jedn. Dz.U. z 10 maja 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn, zm.), art. 

3531 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 19 czerwca 2019 r. 

poz. 1145) 

zaprasza do złożenia oferty na druk katalogów „Światowy Dzień Poezji” 

 

I. Przedmiot zamówienia:  

druk katalogów „Światowy Dzień Poezji”, wg następującej specyfikacji: 

1. Wersja językowa:  polska 

2. Ilość stron: 8 str., format A4 

3. Druk środka: pełnokolorowy na kredzie 130 

4. Druk okładki:  pełnokolorowy na kredzie 250  

5. Łączenie: oprawa zeszytowa 

6. Nakład: 300 szt. 

7. Termin realizacji: 18 marca 2022 r. 

 

II. Warunki realizacji zamówienia: 

1. W cenie powinny być ujęte: przygotowanie do druku wg projektu dostarczonego 

przez Zamawiającego, przygotowanie wersji elektronicznej na stronę 

internetową KOK, druk w nakładzie podanym w pkt I ust 6. 

2. Realizacja zamówienia zgodnie z terminem określonym w pkt I ust 7. 

3. Warunki dostawy: dostawę wydrukowanych katalogów do KOK należy 

awizować na 1 dzień przed jej dokonaniem. W ciągu 3 dni Zamawiający dokona 

odbioru jakościowego dostarczonych katalogów i potwierdzi ich przyjęcie  

za pośrednictwem poczty elektronicznej. W ciągu 3 dni od daty potwierdzenia 

przyjęcia Wykonawca wystawi fakturę VAT. 

4. Termin związania ofertą: Od dnia złożenia oferty do końca realizacji 

działań ujętych w ofercie. 

5. Warunki płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury 
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III. Kryteria wyboru wykonawcy:  

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 

najwyższą łączną liczbę punktów obliczanych wg wzoru: 

Cena + Doświadczenie = Łączna liczba pkt 

Cena – max. 80% 

            C = Cn:Cbx100x80% 

           gdzie:  

                  C – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena 

                  Cn – oferowana najniższa cena oferty 

                  CB – oferowana cena w badanej ofercie 

                 100 – wskaźnik stały 

Doświadczenie – max. 20% 

Pod uwagę będzie brana ilość referencji dokumentujących doświadczenie 

Wykonawcy w przygotowywaniu podobnych publikacji potwierdzone 

dostarczonym portfolio. 

1-2 referencje – 10 pkt.  

powyżej 2 referencji – 20 pkt. 

 

IV. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Dariusz Leśniarek 

 

V. Sposób przygotowania oferty: 

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty obejmującej realizację przedmiotu 

zamówienia opisanego w pkt. I niniejszego zapytania. 

Przesłana oferta powinna zawierać: 

a) Ofertę cenową na podstawie wzoru oferty stanowiącej załącznik do niniejszego 

zapytania. 

b) Portfolio poświadczające doświadczenie w realizacji składu katalogów 

produktowych. 

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed terminem składania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji 

doprecyzowujących zakres oferty. 

 

VI. Termin przesłania oferty: 

Prosimy o przesłanie oferty do siedziby Zamawiającego w terminie do 3 marca 2022 

r. do godz. 14.00 

Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty wg wyboru podmiotu składającego 

ofertę: 

- w formie pisemnej na adres Zamawiającego: 

Kępiński Ośrodek Kultury, 63-600 Kępno, ul. Broniewskiego 5 

z dopiskiem „Oferta – druk katalogów Światowy Dzień Poezji” 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kok.kepno.pl,  

w temacie prosimy wpisać: Oferta – druk katalogów Światowy Dzień Poezji 

 

mailto:sekretariat@kok.kepno.pl
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VII. Termin otwarcia ofert:  

03.03.2022 r. Komisja ofertowa powołana przez Zamawiającego oceni wszystkie 

złożone oferty wg określonego w Zapytaniu ofertowym modelu (Kryteria wyboru), 

sporządzi protokół, który zostanie udostępniony na stronie 

www.kok.kepno.bip.net.pl oraz www.kok.kepno.pl oraz telefonicznie skontaktuje 

się z wykonawcą, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia w celu 

podpisania odpowiedniej umowy. Od decyzji Komisji Ofertowej nie przysługuje 

odwołanie ani zażalenie.    

 

VIII. Informacje dodatkowe: 

1. Wszelkie spory związane z udzieleniem zamówienia rozstrzyga Zamawiający, 

który zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonej procedury bez podania 

przyczyny. 

2. Koszty związane z udziałem w prowadzonej procedurze pokrywa Wykonawca 

ubiegający się o uzyskanie zamówienia bez względu na wynik prowadzonej 

procedury. 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:  

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest p.o. Dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury w 

Kępnie z siedzibą przy ul. Broniewskiego 63-600 Kępno; 

- inspektorem ochrony danych osobowych w Kępińskim Ośrodku Kultury jest Ewelina Pieles,   

e-mail: iod.ewelina.pieles@info-trans.pl; 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem nagłośnienia i oświetlenia, wraz z 

obsługą podczas cyklu koncertów w okresie czerwiec – sierpień 2018r. prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego; 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

- posiada Pani/Pan: 

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

http://www.kok.kepno.bip.net.pl/
http://www.kok.kepno.pl/
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prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

- nie przysługuje Pani/Panu: 

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

 

 

p.o. Dyrektora 

Kępińskiego Ośrodka Kultury 

 

/-/ Dariusz Leśniarek 


