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TU.4210.3.34.2015.AW.2017.174                                                                          Opole, 22 listopada 2017 r. 
 
  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 
 
Szanowni Państwo 
 Miasto Opole reprezentowane przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, zaprasza do złożenia oferty 
cenowej na publikację 2 ogłoszeń w prasie (dzienniku) o zasięgu regionalnym, promujących projekt pn.: 
Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II 
- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej”. Projekt współfinasowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
 
1. Nazwa Zamawiającego:  

Miasto Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP 7543009977, reprezentowane przez 
Dyrektora Miejskiego Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole. 

 
2. Sposób udzielenia zamówienia: 

Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Publikacja w prasie o zasięgu regionalnym (województwo opolskie) dwóch ogłoszeń w formie 
artykułów promujących projekt. Ogłoszenia zawierać będą tekst, zdjęcia oraz oznaczenia zgodne  
z zasadami promocji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (obowiązujące 
wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów 
polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Księga Identyfikacji Wizualnej znaku 
marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020). 
Materiały dostarczy Zamawiający. Zaproponowana cena obejmie projekt graficzny. Realizacja 
przedmiotu zamówienia może nastąpić dopiero po uzyskaniu akceptacji projektu artykułu ze strony 
Zamawiającego. 

 
4. Szczegółowe wymagania w stosunku do publikacji:  

 pełny kolor, 
 papier gazetowy, 
 ogłoszenie na stronach redakcyjnych, 
 wymiary ogłoszenia: ½ strony gazetowej (format zbliżony do A4) 

 Treść ogłoszenia na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca opracuje 
szatę graficzną na podstawie otrzymanego materiału (tekst w wersji edytowalnej + zdjęcia jpg). 

Tytuł projektu Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. 
Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej 

Numer projektu  POIS.04.02.00-00-0042/16 

Nr umowy o dofinansowanie POIS.04.02.00-00-0042/16-00 z dnia 30.05.2017 r.  
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Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wersji ogłoszenia przygotowanego 
do druku, przed jego publikacją w prasie, w celu wniesienia ewentualnych poprawek oraz uzyskania 
zatwierdzenia. 

 
5. Termin wykonania zamówienia: 

1. Planowany termin publikacji pierwszego ogłoszenia w papierowym wydaniu lokalnej prasy: 
styczeń  2018 r. (po pisemnym zleceniu przez Zamawiającego).  

2. Planowany termin publikacji drugiego ogłoszenia w papierowym wydaniu lokalnej prasy: czerwiec 
2018 r. (po pisemnym zleceniu przez Zamawiającego).  

 Dokładne terminy emisji zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą. 
 
6. Wymagania stawiane Wykonawcom:  

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

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia, 
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 
7. Przygotowanie, miejsce oraz termin składania ofert: 

 Podmioty zainteresowane udzieleniem zamówienia prosimy o składanie ofert w formie pisemnej  
w nieprzekraczalnym terminie wpływu do dnia 4 grudnia 2017 r. do godziny 1500. Ofertę należy 
złożyć w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu (pok. 213) ul. Obrońców Stalingradu 66, 
Opole 45-512.  

 Na ofercie proszę dopisać „Dotyczy: Promocja projektu pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w 
Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do 
obwodnicy północnej”. 

 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 
wyniku postępowania. Oferta powinna być sporządzona trwałą czytelną techniką w języku polskim. 
Wszystkie kartki oferty powinny zostać zaparafowane lub podpisane przez osobę uprawnioną.  

 W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w PLN, oddzielnie 
dla każdego ogłoszenia (2-szt.), uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
zamówienia. Wartość cenową oferty stanowić będzie suma kosztów obu publikacji.  

 Termin związania ofertą: 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

 Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani ofert częściowych. 
 
8. 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. 
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
 70% cena  
 30% 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 70 + (Cnb : Cnn) x 30 
gdzie: 
P – ilość punktów danej oferty 
Cn – najniższa cena spośród złożonych ofert  
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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. 

 
9. Formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty: 

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

 
10.  Dodatkowe Informacje: 

Dodatkowych informacji udzieli:  
Anita Wawrów – Miejski Zarząd Dróg w Opolu tel. +48 77 469-74-08 

      e-mail: anita.wawrow@mzd.opole.pl 
 


