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ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/02/2011/WL-SI

w sprawie wydruku, złożenia i dostarczenia do Zamawiającego skryptów 

i podręcznika w wersji testowej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

w ramach projektu o numerze w KSI:WND-POKL.03.03.04-00-010/10 

pt.: "Wirtualne laboratoria - sukces innowacji" współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego1

1 Zamawiający (Beneficjent) wszczyna niniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu 
nr: WND-POKL.03.05.00-00-010/10 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, 
prawodawstwem unijnym oraz krajowym. Procedura wszczęta za wiedzą i współudziałem Partnera (L-Systems) w realizacji 
przedmiotowego projektu.

Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 79800000-2
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Informacja dotycząca powodu wszczęcia procedury zapytania ofertowego w sprawie 

przedmiotowego zamówienia:

Pomimo nie przekroczenia w przypadku tego zamówienia kwoty 14 tys. Euro netto wymaganej 

do wszczęcia procedury zapytania ofertowego Zamawiający postanowił zrealizowad je w tym 

trybie ponieważ:

- w ramach projektu „Wirtualne laboratoria - sukces innowacji" przewidziano wydruki wersji 

testowej oraz finalnej skryptów i podręczników; wersja testowa różnid się będzie znacząco 

od wersji finalnej, której formy przed zakooczeniem etapu testowego projektu Zamawiający 

nie jest w stanie określid,

- ze względu na ten fakt Zamawiający wyszczególnia dwa zapytania ofertowe: niniejsze - 

dotyczące wersji testowych oraz w przyszłości dotyczące wersji finalnych - przewidywany termin 

wszczęcia drugiego zapytania ofertowego I kwartał 2012,

- przedmiot dwóch powyższych zapytao ofertowych w swojej istocie będzie ten sam 

(CPV: 79800000-2), jednakże cechy jakościowe i ilościowe będą znacznie odróżniad

te zamówienia, w celu spełnienia zasady konkurencyjności wszyscy oferenci, którzy zgłoszą 

się do wzięcia udziału w pierwszej procedurze zapytania ofertowego zostaną poinformowani 

o rozpoczęciu drugiej procedury zapytania ofertowego.
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1. ZAMAWIAJĄCY

Wyższa Szkoła Logistyki 

ul. Estkowskiego 6 

61-755 Poznao

NIP 778-13-89-372

Regon 300124247

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Wydruk i złożenie dwóch skryptów i jednego podręcznika: „Skryptu dla uczniów 
do laboratorium logistyczno-spedycyjnego - wersja testowa”, „Skryptu dla uczniów 
do laboratorium magazynowego - wersja testowa”, dwutomowego „Podręcznika 
dla nauczycieli do laboratorium logistyczno-spedycyjnego i magazynowego - wersja 
testowa” .

Informacje dotyczące publikacji:
1) „Skrypt dla uczniów do laboratorium logistyczno-spedycyjnego - wersja testowa”

Format: druk na formacie A4 / zadruk strony format B5 / druk w pionie

Szacunkowa ilość stron: ok. 205 stron

Oprawa: forma skoroszytu gwarantująca trwałość i wygodę użytkowania 
(plastikowa listwa bindująca lub podobne)

Okładka: broszurowa - skoroszytowa (tył okładki karton 250 gram, przód 
folia transparentna, sztywna)

Kolor wydruku: czarno-biały
Gramatura: strona 80 gram standard
Nakład: 1500 szt.

Publikacja nie posiada numeru ISBN - wersja testowa skryptu 
(ISBN będzie posiadać wersja finalna)

2) „Skrypt dla uczniów do laboratorium magazynowego - wersja testowa”

Format: druk na formacie A4 / zadruk strony format B5 / druk w pionie
Szacunkowa ilość stron: ok. 415 stron

Oprawa: forma skoroszytu gwarantująca trwałość i wygodę użytkowania 
(plastikowa listwa bindująca lub podobne)

Okładka: broszurowa - skoroszytowa (tył okładki karton 250 gram, przód 
folia transparentna, sztywna)

Kolor wydruku: czarno-biały
Gramatura: strona 80 gram standard
Nakład: 1500 szt.

Publikacja nie posiada numeru ISBN - wersja testowa skryptu 
(ISBN będzie posiadać wersja finalna) St
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3) „Podręcznik dla nauczycieli do laboratorium logistyczno-spedycyjnego
i magazynowego - wersja testowa”

TOM I
Format: druk na formacie A4 / zadruk strony format B5 / druk w pionie
Szacunkowa ilość stron: ok. 227 stron

Oprawa: forma skoroszytu gwarantująca trwałość i wygodę użytkowania 
(plastikowa listwa bindująca lub podobne)

Okładka: broszurowa - skoroszytowa (tył okładki karton 250 gram, przód 
folia transparentna, sztywna)

Kolor wydruku: czarno-biały
Gramatura: strona 80 gram standard
Nakład: 226 szt.
Publikacja nie posiada numeru ISBN - wersja testowa skryptu (ISBN będzie posiadać wersja 

finalna)

TOM II
Format: druk na formacie A4 / zadruk strony format B5 / druk w pionie
Szacunkowa ilość stron: ok. 448 stron

Oprawa: forma skoroszytu gwarantująca trwałość i wygodę użytkowania 
(plastikowa listwa bindująca lub podobne)

Okładka: broszurowa - skoroszytowa (tył okładki karton 250 gram, przód 
folia transparentna, sztywna)

Kolor wydruku: czarno-biały
Gramatura: strona 80 gram standard
Nakład: 226 szt.
Publikacja nie posiada numeru ISBN - wersja testowa skryptu (ISBN będzie posiadać wersja 

finalna)

II.
Dostarczenie wydrukowanych i złożonych skryptów oraz podręcznika do siedziby
Zamawiającego na adres:

Wyższa Szkoła Logistyki
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznao
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3. KRYTERIA OCENY OFERTY I INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryterium Waga kryterium / punktu
1 Cena(C) 75

2

Czas realizacji usługi (ilośd dni 
kalendarzowych od dostarczenia wersji 
cyfrowych skryptów i podręcznika do 
momentu dostarczenia wydruków do 
siedziby Zamawiającego) (Cz)

25

3 Razem (S) 100
• Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + Cz 
gdzie:

S - suma uzyskanych punktów, 
C - punkty za cenę,
Cz - punkty za czas realizacji

• Kryterium nr 1:
C = (C min / C of.) x 75
gdzie:

C min - najniższa cena wg formularza ofertowego spośród wszystkich złożonych ofert, 
C of. - zaoferowana cena wg formularza ofertowego danej oferty,
C - ilośd punktów za cenę przyznanych danej ofercie.

• Kryterium nr 2:
Cz = (Cz min / Cz of.) x 25
gdzie:

Cz min. - najkrótszy okres liczony w dniach kalendarzowych od dostarczenia wersji 
cyfrowych skryptów i podręcznika do momentu dostarczenia wydruków do siedziby 
Zamawiającego (czas realizacji) spośród wszystkich złożonych ofert,
Cz of. - proponowany okres realizacji w danej ofercie,
Cz - ilośd punktów za czas realizacji, przyznanych danej ofercie.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilośd punktów 

w oparciu o ustalone powyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą 

na realizację zamówienia2.

2 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie 
wskazanych kryteriów, zapewniających zgodnośd z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania 
oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektownej konkurencji, tj. zgodnie z kryterium 
„oferty najkorzystniejszej ekonomicznie”.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów poprzez 

wiadomości mailowe oraz listy wysłane na adres podany w formularzu ofertowym - wysyłka 

nastąpi najpóźniej w terminie do dwóch dni roboczych od dania rozstrzygnięcia procedury
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zapytania ofertowego. W tej formie przekazany zostanie protokół rozstrzygnięcia zapytania

ofertowego, który zostanie również zamieszony na stronie internetowej Zamawiającego:

www.wsl.com.pl oraz na stronie internetowej projekty: www.laboratoria.wsl.com.pl

Dodatkowych informacji udziela: Bartosz Osmola, tel. 662 147 604
(Koordynator merytoryczny projektu)

lub Paweł Fajer, pawel.fajfer@wsl.com.pl
(Kierownik projektu)

4. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT3

3 Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

• Za rozpoczęcie procedury zapytania ofertowego traktuje się dzieo opublikowania na stronie 

internetowej Zamawiającego pełnego zakresu informacji dotyczących procedury 

oraz wysłania zapytao do potencjalnych Oferentów drogą mailową oraz pocztową.

• Oficjalną drogą wymiany informacji (w tym formularze ofertowe) pomiędzy Zamawiającym 

a Oferentami jest poczta elektroniczna (po stronie Zamawiającego adres mailowy: 

, przy czym każdy dokument przesłany przez każdą ze stron 

w formie elektronicznej musi byd dla celów sprawozdawczości dostarczony również drogą 

pocztową na podany poniżej adres Zamawiającego.

bartosz.osmola@wsl.com.pl)

• Oferta powinna zostad złożona w formie zgodnej ze wzorem formularza ofertowego 

(załącznik nr 1) w postaci elektronicznej oraz analogowej.

• Oferta powinna byd dostarczona za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 

do kooca dnia 8 marca 2011* r. oraz wysłana pocztą 

w zamkniętej kopercie na adres:

bartosz.osmola@wsl.com.pl 

Wyższa Szkoła Logistyki

ul. Estkowskiego 6

61-755 Poznao

(z dopiskiem na kopercie: WL-SI zapytanie ofertowe)

* minimalny czas złożenia oferty dla każdego oferenta to 7 dni kalendarzowych od momentu 

odebrania zapytania ofertowego. Zamawiający zakłada, iż potencjalni wykonawcy 

po otrzymaniu pocztą elektroniczną zapytania w dniu 24.02.2011 r. (tego samego dnia nastąpi 

wysyłka pocztą za potwierdzeniem odbioru oraz upublicznienie zapytania na stronie www 

Zamawiającego i projektu oraz wywieszenie w siedzibie Zamawiającego) potwierdzą poprzez 

zwrotną wiadomośd mailową fakt otrzymania zapytania w terminie do 1 marca 2011 r.

St
ro

na
 6

http://www.wsl.com.pl/
http://www.laboratoria.wsl.com.pl/
mailto:pawel.fajfer@wsl.com.pl
mailto:bartosz.osmola@wsl.com.pl
mailto:bartosz.osmola@wsl.com.pl


UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

KAPITAL LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

W przypadku nie potwierdzenia odbioru zapytania do 1 marca 2011 r. przez co najmniej

1 potencjalnego wykonawcy termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zostanie zmieniony.

• Oferty w formie elektronicznej należy złożyd do kooca dnia 8 marca 2011 r.

• Komitet oceny ofert w celu wyłonienia Wykonawcy planuje zebrad się 9 marca 2011 r. 

w siedzibie Zamawiającego

• Wyniki rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego zostaną przesłane do Oferentów 

poprzez wiadomości mailowe oraz listy wysłane na adres podany w formularzu ofertowym - 

wysyłka nastąpi najpóźniej w terminie do dwóch dni roboczych od dania rozstrzygnięcia 

procedury zapytania ofertowego. W tej formie przekazany zostanie „Protokół 

z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego” - pocztą elektroniczną oraz listownie na adres 

podany w formularzu ofertowym, który zostanie również zamieszony na stronie internetowej 

Zamawiającego: oraz na stronie internetowej projektu: www.wsl.com.pl 

www.laboratoria.wsl.com.pl

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.wsl.com.pl 

na stronie internetowej projektu www.laboratoria.wsl.com.pl oraz wywieszone w siedzibie 

Zamawiającego.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYBRANEGO OFERENTA (WYKONAWCY)

• Ze względów na ułatwienie rozliczenia wydatków Zamawiającego z IP (Ministerstwem Edukacji 

Narodowej), Zamawiający obliguje Wykonawcę do sporządzenia trzech faktur:

1) Faktura za „Skrypt dla uczniów do laboratorium logistyczno-spedycyjnego - wersja 
testowa”

2) Faktura za „Skrypt dla uczniów do laboratorium magazynowego - wersja testowa”
3) Faktura za „Podręcznik dla nauczycieli do laboratorium logistyczno-spedycyjnego 

i magazynowego - wersja testowa”

6. Informacje dodatkowe

Przykładowy skrypt do wydruku można obejrzed pod adresem: 
http://www.laboratoria.wsl.com.pl/download/mat-log/students/LLS skrypt dla uczniow- 
ver.25.01.11.pdf

7. ZAŁĄCZNIKI
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• Załącznik 1: Formularz ofertowy.
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Załącznik dotyczy projektu o numerze w KSI:WND-POKL.03.05.00-00-010/10 

pt.: "Wirtualne laboratoria - sukces innowacji" współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik 1: Formularz ofertowy.

1) DANE OFERENTA: NAZWA, ADRES, TEL./FAX, E-MAIL:

2) WYCENA:

1) Wydruk, złożenie oraz dostarczanie „Skryptu dla uczniów do laboratorium logistyczno- 
spedycyjnego - wersja testowa”

........................PLN netto; ...................... PLN brutto

2) Wydruk, złożenie oraz dostarczanie „Skryptu dla uczniów do laboratorium 
magazynowego - wersja testowa”

........................PLN netto; ...................... PLN brutto

3) Wydruk, złożenie oraz dostarczanie „Podręcznika dla nauczycieli do laboratorium 
logistyczno-spedycyjnego i magazynowego - wersja testowa” (ŁĄCZNIE DWÓCH 
TOMÓW)

........................PLN netto; .......................PLN brutto

ŁĄCZNIE pozycje 1,2,3

.......................PLN netto; ......................PLN brutto
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3) CZAS REALIZACJI:

ILOŚD DNI KALENDARZOWYCH OD DOSTARCZENIA WERSJI CYFROWYCH SKRYPTÓW I PODRĘCZNIKA DO
MOMENTU DOSTARCZENIA WYDRUKÓW DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO:

.......................................................... dni kalendarzowych

imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową

data wypełnienia formularza
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