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Warszawa, dnia 28.04.2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30.000,00 euro, dot.: 

Opracowania graficznego, składu i przygotowania do druku książki z serii „Muzeologia” – 

„Semiotyka muzeum. Rola i znaczenie języka w pragmatyce muzealnej” i przeniesienie 

majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie graficzne, skład i przygotowania do 

druku książki z serii „Muzeologia” – „Semiotyka muzeum. Rola i znaczenie języka w 

pragmatyce muzealnej” i przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych 

na Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W zakres prac wchodzi: 

1.1.1.  zaprojektowanie okładki książki spójnej z dotychczasową identyfikacją wizualną 

serii; 

1.1.2.  zaprojektowania grafiki promującej książkę 

1.1.3.  skład książki spójny z dotychczasową identyfikacją wizualną serii; 

1.1.4.  przygotowanie do druku do 10 fotografii, będących częścią książki; 

1.1.5.  opracowanie dwóch ilustracji rozkładu pomieszczeń jednego piętra Tate Modern 

oraz części piętra British Museum na podstawie przekazanych materiałów; 

1.1.6.  nanoszenie na skład do trzech korekt; 

1.1.7.  przekazanie pliku gotowego do druku w plikach o rozszerzeniu pdf i indd;  

1.1.8.  przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Muzeum Pałacu 

Króla Jana III w Wilanowie z uwzględnieniem Opisu przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz treści Umowy 

1.2. Kod CPV:  

a) 79822500-7 - Usługi projektów graficznych 

b) 79822300-5 - Usługi składania 

2. Termin wykonania zamówienia:    

1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy:  od dnia podpisania umowy 

2) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 11 lipca 2020 r. 

3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami: Marlena 

Pierepioka, mpierepioka@muzeum-wilanow.pl. 

4. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

4.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o 

następującym znaczeniu: 

Lp. Nazwa kryterium Waga % = pkt 
1. Cena ryczałtowa brutto 45 
2. Portfolio i doświadczenie odpowiadające przedmiotowi 

zapytania ofertowego 
55 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
mailto:mpierepioka@muzeum-wilanow.pl
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4.2. Sposób oceny ofert 

4.2.1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „Cena” (C):    

1) Sposób obliczenia   C: 

                                                                cena ryczałtowa(brutto) najniższa  
(C) liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------  x  45 

                                                                            cena ryczałtowa (brutto) badanej oferty  
 

2) Łącznie w kryterium „cena ryczałtowa brutto” (C) - 45 punktów. 

4.2.2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „PORTFOLIO” (P):    

1) W kryterium „portfolio” ocena zostanie dokonana na podstawie załączonego do 

oferty Portfolio. 

2)  Oceniana będzie: 

a) KREATYWNOŚĆ (podkryterium) -  stanowiąca kluczową wartość w tworzeniu 
projektów graficznych do produkcji, rozumiana jako innowacyjność, 
nieszablonowość, wyjście poza ramy: 

 Ocena podkryterium „KREATYWNOŚĆ” (K) dokonana zostanie przez dwuosobowy 
zespół muzealny, w ramach którego każdy z członków zespołu indywidualnie 
oceni przedstawione portfolio przyznając punkty w przedmiotowym 
podkryterium w skali od 0 pkt do 25 pkt stopniowane co 5 pkt (0, 5, 10, 15, 20, 25 
punktów). 

 W wyniku dokonanej przez w/w dwuosobowy zespół muzealny oceny 
podkryterium „KREATYWNOŚĆ” (K) każdy Wykonawca może uzyskać 
maksymalnie 50 punktów. 

 Obliczenie ostatecznej liczby punktów przyznanych każdej ofercie w podkryterium 
„KREATYWNOŚĆ” (K) zostanie dokonane na podstawie wzoru: 

 
              J 
(K) =  -------- x 25 
             50 

gdzie:  
K - łączna liczba punktów przyznanych przez w/w dwuosobowy zespół muzealny w 
wyniku oceny podkryterium „KREATYWNOŚĆ” (K). 

 Łącznie w podkryterium „KREATYWNOŚĆ” (K) oferta może uzyskać 25 
punktów. 

b) DOŚWIADCZENIE (podkryterium) – rozumiane jako udokumentowana 
współpraca w ciągu ostatnich 5 lat z firmami (instytucjami) przy realizowaniu 
projektów mieszczących się w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
zapytania ofertowego: 

 Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w podkryterium 
„DOŚWIADCZENIE” (D): 

 za udokumentowaną przez Wykonawcę współpracę w ciągu ostatnich 5 
lat z minimum czterema firmami (instytucjami) (przy realizowaniu 
projektów mieszczących się w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
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zapytania ofertowego) Zamawiający przyzna ofercie w przedmiotowym 
podkryterium 30 punktów, 

 za udokumentowaną przez Wykonawcę współpracę w ciągu ostatnich 5 
lat z dwoma lub trzema firmami (instytucjami) (przy realizowaniu 
projektów mieszczących się w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
zapytania ofertowego) Zamawiający przyzna ofercie w przedmiotowym 
podkryterium 15 punktów, 

 za udokumentowaną przez Wykonawcę współpracę w ciągu ostatnich 5 
lat z mniej niż z dwoma (instytucjami) (przy realizowaniu projektów 
mieszczących się w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zapytania 
ofertowego) Zamawiający przyzna ofercie w przedmiotowym 
podkryterium 0 (zero) punktów. 

 Łącznie w podkryterium „DOŚWIADCZENIE” (D) oferta może uzyskać 30 
punktów. 

3) W przypadku braku przedłożenia przez Wykonawcę portfolio oferta zostanie 
odrzucona. 

4) Łącznie w kryterium „PORTFOLIO” (P) oferta może uzyskać 55 punktów. 

4.2.3. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany wzór: 

XX = C + P, 

gdzie:  

XX to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie 

C – liczba punktów przyzna dla oferty, w kryterium „Cena” (C) 

P – liczba punktów przyzna dla oferty w kryterium „PORTFOLIO” (P) (suma 

punktów w podkryterium „KREATYWNOŚĆ” (K) i podkryterium 

„DOŚWIADCZENIE” (D)) 

4.2.4. Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku  

4.2.5. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach 

wyżej określonych kryteriów oceny ofert, która nie podlega odrzuceniu a 

Wykonawca, który ją złożył, nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

5. Opis warunków zamówienia 

5.1. Zdolność techniczna lub zawodowa. 

5.1.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał 

należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

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

usługi (umowy) w zakres których wchodziło: opracowanie graficzne, skład i 

przygotowanie pliku do druku. 

Na spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi 

wykaz usług (umów) o treści określonej w załączniku nr 3, z załączeniem dowodów 

określających czy te usługi (umowy) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
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charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

Wykonawcy 

6. Miejsce i termin składania ofert:  

6.1. Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: mpierepioka@muzeum-

wilanow.pl  

6.2. W tytule maila należy wpisać: „Oferta - Znak sprawy: NR.2402.1-1.MP.2020”  

7. Termin składania ofert: 11 maja 2020 r. do godz. 12:00  

8. Informacje dodatkowe: 

8.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

8.2. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

8.3. Do oferty prosimy dołączyć: 

8.3.1.  portfolio, wraz z wykazaniem doświadczenia tj. udokumentowanej współpracy 

firmami (instytucjami) przy realizowaniu projektów mieszczących się w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zapytania ofertowego, 

8.3.2.  wykazu wykonanych usług (umów) - o treści określonej w załączniku nr 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego, 

8.3.3.  informację na temat przetwarzania danych osobowych o treści określonej w 

załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

8.4. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków 

realizacji zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie 

najkorzystniejsza, 

8.5. Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego 

zobowiązania do zawarcia umowy ze Wykonawcą. 

8.6. Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru 

stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego. 

8.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie 

bez podania przyczyn. 

8.8. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona w BIP. 

 

Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia  

2) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty 

3) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz usług (umów) 

4) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy 

5) Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – informacja na temat przetwarzania danych 
osobowych 

mailto:mwardzynska@muzeum-wilanow.pl
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