
 
 

 

Nazwa projektu Bezpieczny transport w Opolu  

Nr projektu (wniosku) RPOP.03.01.02-16-0003/16 

Nr umowy o dofinansowanie Umowa nr RPOP.03.01.02-16-0003/16-00 z dnia 31.08.2016 r. 

 
 

Opole dnia 09.07.2019 r. 
 
 

Znak sprawy: TI.080.2.2.2017/2019.SS.196.1      
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (ZAPYTANIE OFERTOWE) 
 
 
 
 Miasto Opole reprezentowane przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu zaprasza do złożenia 
oferty cenowej na: "Bezpieczny transport w Opolu" - promocja projektu w zakresie publikacji 
ogłoszenia w prasie (dzienniku) o zasięgu regionalnym, promującego projekt pn: „Bezpieczny 
transport w Opolu” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                        
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
 
1. Nazwa Zamawiającego:  

Miasto Opole Rynek-Ratusz 45-015 Opole NIP: 754-300-99-77, reprezentowane przez Miejski 
Zarząd Dróg w Opolu ul. Firmowa 1, 45-594 Opole. 

 
2. Sposób udzielenia zamówienia: 

Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1986 z późn. zm.) - zamówienie poniżej równowartości kwoty 30 000 euro netto. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia zakres przedmiotowej promocji: 

Publikacja w prasie o zasięgu regionalnym (województwo opolskie) ogłoszenia w formie artykułu 
promującego projekt. Ogłoszenie zawierać będzie tekst, zdjęcia oraz oznaczenia zgodne z zasadami 
promocji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (Księga identyfikacji Wizualnej 
znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, Karta 
Wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, 
System Identyfikacji Wizualnej Województwa Opolskiego). Materiały dostarczy Zamawiający. 
Zaproponowana cena obejmie również projekt graficzny. Realizacja przedmiotu zamówienia może 
nastąpić dopiero po uzyskaniu akceptacji projektu artykułu ze strony Zamawiającego.                                   
Ponadto Zamawiający przekaże Wykonawcy ewentualną listę uwag i usterek (jeśli będą), które 
Wykonawca musi uwzględnić i wprowadzić. Wykonawca jest zobowiązany, umieścić wszelkie 
logotypy i informacje o dofinansowaniu przekazane przez Zamawiającego. 

 
4. Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 

22462000-6 Materiały reklamowe 
79341000-6 Usługi reklamowe 
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane 
79822500-7 Usługi projektów graficznych 

 
5. Szczegółowe wymagania w stosunku do publikacji:  

 pełny kolor, 
 papier gazetowy, 
 ogłoszenie na stronach redakcyjnych, 
 wymiary ogłoszenia: cała strona gazetowa (format zbliżony do A3). 
Treść ogłoszenia na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego.                                 
Wykonawca opracuje szatę graficzną na podstawie otrzymanego materiału (tekst w wersji 
edytowalnej + zdjęcia jpg).  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wersji 
ogłoszenia przygotowanego do druku, przed jego publikacją w prasie, w celu wniesienia 
ewentualnych poprawek oraz uzyskania zatwierdzenia. 

 



 
6. Termin wykonania zamówienia: 

Planowany termin publikacji ogłoszenia w papierowym wydaniu lokalnej prasy: lipiec/sierpień 2019                                  
(po pisemnym zleceniu przez Zamawiającego).  
Dokładne terminy emisji zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą. 

 
 
7. Wymagania stawiane Wykonawcom - warunki udziału w postępowaniu: 

 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
 posiadają lub będą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
 w okresie prowadzonej działalności wykonali, należycie co najmniej 1 zamówienie                         

o podobnym zakresie, 
 dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym                                      

oraz osobami/osobą zdolną do wykonania zamówienia, 
 nie podlegają wykluczeniu z postępowania.  

Uwaga: W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane (podlegają 
wykluczeniu) podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub 
osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa                        
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia                           
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków, skutkuje niespełnianiem 
warunku udziału w postępowaniu. 

 
 
8. Przygotowanie, miejsce, termin oraz forma składania ofert: 

 Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1                              
do niniejszego zapytania) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:                     
Dotyczy: "Bezpieczny transport w Opolu" - promocja projektu”, w sekretariacie Miejskiego 
Zarządu Dróg w Opolu  (pok. 213) ul. Firmowa 1, Opole 45-594 w nieprzekraczalnym terminie 
wpływu do dnia 18.07.2019 r. do godziny 10:00 

 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:15 w Miejskim Zarządzie Dróg 
w Opolu ul. Firmowa 1, Opole, w sali w przy sekretariacie. 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 
od wyniku postępowania.  

 Oferta powinna być sporządzona trwałą czytelną techniką w języku polskim.  
 Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez 
osobę uprawnioną. 

 W ofercie należy podać ryczałtową kwotę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w PLN, 
uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 

 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona 
przy wyborze.  

 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
upływu jej składania. 

 Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. 

 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert bądź uzupełnień braków formalnych, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni 
termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający 
uprawniony będzie do odrzucenia oferty.  

 Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oczywistych omyłek pisarskich lub 
rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie 2 dni                                   
od zawiadomienia, Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek - oferta jego                      
w takim przypadku podlega odrzuceniu.  

 Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

 



 
 
9. Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert:  

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia oraz powinna uwzględniać ewentualne rabaty. Płatność na rzecz wykonawcy 
realizowana będzie po publikacji uzgodnionego ogłoszenia, przelewem na konto wskazane na 
fakturze w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, w trybie podzielonej płatności. 
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
 60% cena  
 40% czytelnictwo danego tytułu w województwie opolskim zgodnie z danymi Polskich Badań 

Czytelnictwa za ostatni dostępny okres (na dzień wyboru Wykonawcy), opublikowanych na 
stronie internetowej: www.pbc.pl 

 
Oferty oceniane będą według poniższego wzoru: 
P = (Cn : Cb) x 60 + (Cnb : Cnn) x 40 
gdzie: 
P – ilość punktów danej oferty 
Cn – najniższa cena spośród złożonych ofert  
Cb – cena badanej oferty 
Cnb – ilościowy wskaźnik czytelnictwa badanej oferty (% respondentów wg. Polskich Badań 
Czytelnictwa/100) 
Cnn – największy ilościowy wskaźnik czytelnictwa spośród złożonych ofert (% respondentów 
wg. Polskich Badań Czytelnictwa/100) 

 
Oferta, która uzyska największą ilość punktów (P) będzie dla Zamawiającego oferta 
najkorzystniejszą. 
 
 

10. Opis sposobu oceny spełniania warunków 
 Zamawiający uzna, że Wykonawca, który złożył ofertę według wzoru formularza ofertowego - 

załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, spełnia określone warunki udziału w postępowaniu.  

 
11. Formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty: 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

 
12. Dodatkowe Informacje: 

Dodatkowych informacji udzieli: Sebastian Szczepański – Miejski Zarząd Dróg w Opolu  
 tel. +48 77 469-74-16, mail: sebastian.szczepanski@mzd.opole.pl   
 
13. Informacja dodatkowa: 

 Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki 
ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. 

 
 
W załączeniu: 
Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego  
 
 
 
 
 
 
 


