ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
NA ZAKUP POWIERZCHNI I PUBLIKACJĘ MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH W PRASIE
AKADEMICKIEJ
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 zakup
powierzchni i publikacja materiałów informacyjnych dot. konkursów ogłaszanych przez NCBR
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ogólnopolskiej prasie
akademickiej.
W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zwraca się
z prośbą o udzielenie informacji na temat ceny netto oraz brutto całkowitego kosztu realizacji
usługi.

Przedmiot zamówienia

I.

Przedmiotem zamówienia jest zakup powierzchni i publikacja materiałów informacyjnych dot.
konkursów ogłaszanych przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój w ogólnopolskiej prasie akademickiej.

II.

Kod CPV: 79970000-4 Usługi publikacji

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest publikacja kolorowych materiałów informacyjnych nt. naborów
wniosków ogłaszanych przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
w ogólnopolskim miesięczniku skierowanym do środowiska akademickiego (naukowców,
wykładowców akademickich, kadr zarządzających uczelniami i instytutami naukowymi, studentów
i doktorantów). Celem zamówienia jest zwiększenie zasięgu informacji poprzez dotarcie do jak
największej liczby przedstawicieli uczelni publicznych, niepublicznych oraz instytutów badawczych,
które stanowią grupę bezpośrednich odbiorców (beneficjentów) działań wdrażanych przez NCBR
w ramach 3 osi POWER, co przyczyni się do zwiększenia liczby składanych wniosków, a w
konsekwencji do lepszego wykorzystania alokacji w ramach POWER (miesięcznik powinien
docierać do większości szkół wyższych w Polsce).
Realizacja zamówienia zgodna poniższymi warunkami:
 przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego;
 publikacja materiałów przekazanych przez Zamawiającego w formie plików graficznych do
druku (materiały przygotowane zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Wykonawcę);
 parametry druku: format – powierzchnia publikacji 1 strona okładki (publikacja na II lub III
okładce), druk w pełnym kolorze;
 przekazanie przez Wykonawcę materiału przygotowanego do druku do ostatecznej akceptacji
Zamawiającego;
 planowana liczba publikacji w ramach współpracy: 3;
 płatność za każdy opublikowany materiał na podstawie faktury VAT wystawionej po
zrealizowaniu usługi, tj. po opublikowaniu materiału wraz z dostarczonym egzemplarzem
publikacji, w której został opublikowany materiał.

IV. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty.
W przypadku niewykorzystania kwoty w ww. terminie, Zamawiający zastrzega możliwość
wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy do 31 grudnia 2020 r.

V. Miejsce oraz termin przedłożenia informacji o koszcie usług:
Drogą e-mailową na adres monika.markiewicz@ncbr.gov.pl do końca dnia 12.07.2019 r.
VI. Inne istotne informacje:
 Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
 Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 Za ustalenie świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
szacunkowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
 Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.
 W przyszłym zamówieniu umowa zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego, który będzie
uwzględniał kary umowne za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub unieważnienia zapytania bez
podania przyczyny, a także do prowadzenia korespondencji w celu wyjaśnienia treści
otrzymanej wyceny.
 Zamawiający w przyszłym zamówieniu zastrzega sobie prawo do:
- akceptacji materiałów do druku,
- odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji warunków
współpracy.
 Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów powstałych w wyniku
realizacji Umowy, co najmniej na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową, modyfikowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów
komputerowych;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne
wykonanie, wystawienie na publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów
i konferencji, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;
4) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych.
 Złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi,
nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
 Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na wycenę zamówienia
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zapytania, a także sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
 Wykonawca odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim
współpracujących przy lub na rzecz realizacji przyszłego zamówienia.
VII. Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu wyceny szacunkowej.

FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ

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

Wycena zakupu powierzchni i publikacji materiałów informacyjnych w prasie
akademickiej

Nawiązując do zapytania o szacunkowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia na usługę
zakupu powierzchni i publikacji materiałów informacyjnych dot. konkursów ogłaszanych przez
NCBR w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ogólnopolskiej prasie
akademickiej, szacujemy wartość wykonania przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym
zakresie ujętym w zapytaniu, na kwotę:

netto: ……………………………… zł
*brutto: …………………………….… zł

* Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia (w tym m.in. ewentualne upusty).

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 wycena jest zgodna z treścią zapytania o szacunkowy koszt.
4. Przyjmujemy do wiadomości, że:
a) złożenie wyceny na zapytanie o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku
odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy);

b) powyższe zapytanie szacunkowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
c) Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania lub skorygowania zapisów i warunków
niniejszego zapytania;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania szacunkowego bez podania
przyczyny.
6. Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu złożenia wyceny w niniejszym postępowaniu**.
*rozporządzenie 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, str. 1).
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do
art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
7. Oświadczam, że uzyskałem zgody osób biorących udział w przygotowaniu wyceny, a także
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i przyjmuję do wiadomości, że
moje dane podane w wycenie będą przetwarzane w celu związanym z przygotowaniem
postępowania.
8. W razie zaistnienia konieczności przetwarzania danych osobowych Zamawiający zwróci się
do wybranego Wykonawcy z prośbą o wypełnienie arkusza weryfikacji danych osobowych oraz
po uzyskaniu pozytywnej opinii IODO Zamawiającego podpisze z wybranym Wykonawcą
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa zostanie zawarta na wzorze
Zamawiającego.

…………………………………
miejscowość, data

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

