Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
projektów Pomocy Technicznej POIR

ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ DRUKU
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00 - 695), przy ul.
Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701 – 007 - 37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie druk 13 publikacji książkowych formatu
A5 i B5.
W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą o
udzielenie informacji na temat szacunkowej ceny netto 13 publikacji każdorazowo przygotowywanych na
zlecenie Zamawiającego na podstawie określonych zmiennych w okresie 4 lat od podpisania umowy.
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu w okresie nie dłuższym niż 4 lata lub do
czasu wyczerpania środków przewidzianych na realizację umowy, druku publikacji formatu A5 i B5.
Zakłada się, że usługa będzie dotyczyć druku publikacji książkowych o formacie A5 i B5 z płytą CD, która
będzie integralną częścią publikacji.

Dla każdej publikacji zakłada się następujące parametry techniczne druku:

Wykonanie usługi produkcji płyty CD obejmuje:
1) Tłoczenie płyty CD;
2) Etui na płytę CD;
3) Doklejenie etui z płytą CD do książki.
Główny cel i rezultaty:
Rezultatem usługi będzie wydrukowanie określonych w zleceniu pozycji książkowych w formacie A4 lub
B5 oraz we wskazanych nakładach w oparciu o zmienne takie jak:
1) Format A5 bądź B5;
2) Nakład publikacji;
3) Liczba stron publikacji;
4) Produkcja płyty CD obejmująca tłoczenie, etui CD oraz klejenie do okładki publikacji;
5) Jednorazowe dostarczenie całego nakładu do wskazanego miejsca magazynowania;
6) Koszt foliowania.

Wykonanie usług druku będzie realizowane do wyczerpania środków przewidzianych na realizację
zamówienia tj. do wartości umowy. Umowa zawarta z Wykonawcą będzie miała charakter umowy
ramowej. Wartość umowy będzie określona na podstawie zmiennych cen jednostkowych wskazanych
przez Wykonawcę w ofercie (patrz załącznik formularz wyceny szacunkowej). Zamawiający wskaże przy
każdym zleceniu druku parametry publikacji. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia po
cenach wskazanych w umowie i zgodnie z taką specyfikacją przedstawi rozliczenie za usługę. Ilość
faktycznie dostarczonych do druku publikacji może się różnić od przewidywanej ilości określonej w
umowie. Po wykonaniu druku każdej z publikacji sporządzany będzie protokół cząstkowy.
II. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca winni się wykazać, że dysponują lub będą dysponować urządzeniem posiadającym system do
kontroli jakości kolorystycznej wydruku arkuszy drukarskich oraz osobami odpowiednio przeszkolonymi
w zakresie tej obsługi.
III. Inne istotne informacje:
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w
wyniku realizacji Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w
chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), a w szczególności w zakresie:
1) utrwalania, kopiowania, modyfikowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów
komputerowych,
2) wystawiania na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, a także
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
3) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio wizualnych i komputerowych,
4) prawa do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, tłumaczenie na inne języki.
IV. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający zakłada, że usługa będzie realizowana przez 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.
V. Miejsce oraz termin przedłożenia informacji o koszcie usług:
Drogą e-mailową na adres: michal.barszcz@ncbr.gov.pl
Dokument określający szacunkowy koszt druku prosimy dosłać do dnia 13 października 2017 r. do godz.
12.00
VI. Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu wyceny szacunkowej
W załączonej do wyceny szacunkowej tabeli Wykonawca powinien wskazać ceny jednostkowe
publikacji A5 i B5 przy określonej kombinacji ilości stron i nakładu. Zamawiający poszczególnym
cenom jednostkowym przyzna określone wagi. Na podstawie algorytmu zostanie określony wskaźnik
„cennik” dla każdej oferty. Po obliczeniu wartości wskaźnika „cennik” ofertom zostanie przydzielona
punktacja w skali od 1-50 według stosunku: wartość wskaźnika „cennik” dla oferty ocenianej do
najniższej wartości wskaźnika „cennik” dla wszystkich zgłoszonych ofert - maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania w ramach tego kryterium pomnożona przez 50.

Ostateczna ilość punktów będzie stanowić sumę punktów kryterium cena (waga 50%) i kryterium
cennik (50%).
W przyszłym zamówieniu, umowa zostanie zawarta na wzorze zamawiającego, który będzie
uwzględniał kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.
Wycena winna być wyrażona w złotych polskich,. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(zł/gr).
Wycena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie powoduje
udzielenia zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci
zawarcia umowy).
Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ
PEŁNA NAZWA WYKONAWCY: .....................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM: .....................................................................................
TELEFON: ………….…………………….............
FAKS: ...............................................................
ADRES E-MAIL: ....................................................
NUMER NIP:………………...…………...............
NUMER REGON: ................................................

Wycena na przeprowadzenie usługi druku
Nawiązując do zapytania o szacunkowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia na przeprowadzenie
usługi druku 13 publikacji książkowych A5 i B5, szacujemy, że wykonanie przedmiotu zamówienia w
pełnym rzeczowym zakresie, ujętym w zapytaniu, powinno wynieść:
netto: ……………………………… zł /
brutto: …………………………….… zł /
za realizację 13 publikacji (9 książek formatu A5 i 4 książki formatu B5) przy założeniu:

W ramach realizowanej polityki cenowej w poszczególnych kombinacjach nakładu i ilości stron
przy formacie A5 i B5 ceny będą się kształtować następująco: (uwzględniamy wszystkie nakłady
związane z drukiem, foliowaniem, zapakowaniem do kartonów i transportem do magazynu NCBR, w
wypadku płyt CD: koszt tłoczenia, klejenia do publikacji i etui foliowego. Ponadto koszty wykonania
proofa do okładki).

Oświadczamy, że:
1. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania o szacunkowy koszt.
2. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu o szacunkowy koszt.
3. Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią zapytania o szacunkowy koszt.

…………………………………
miejscowość, data

……………………………….
podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

