ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/EUROSPEC/2019
z dnia 10.07.2019
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie zaprasza do składania ofert na opracowanie merytoryczne
dwóch podręczników z zeszytem ćwiczeń oraz ich opracowanie graficzne, skład i druk realizowanych w ramach
projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia Eurospec poprzez utworzenie
dwóch nowych kierunków”. Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz
uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach
kształcenia zawodowego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
NIP 852-22-46-282, REGON 811886473
Adres poczty elektronicznej: rektorat@wsie.pl
Strona internetowa: http://wsie.pl/projekty/projekty-eu/eurospec/aktualnosci-eurospec/
Numer telefonu: 508 941 220;
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie dotyczy: Kod CPV: 92312212-0 Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych,
79822000-2 Usługi składu, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79810000-5 Usługi
drukowania
2. Działania realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkole
branżowej I stopnia Eurospec poprzez utworzenie dwóch nowych kierunków” w ramach umowy
o dofinansownaie nr RPZP.08.06.00-32-K033/17-02. Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób
dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Regionalny Program
Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
3. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
3.1 PODRĘCZNIK 1
a. CZĘŚĆ 1. Opracowanie merytoryczne podręcznika ze zmodyfikowanym programem staży dla
nauczycieli dla kierunku Fryzjer.
b. CZĘŚĆ 2. Opracowanie merytoryczne podręcznika uwzględniającego zmodyfikowane
zagadnienia w ujęciu praktyk dla uczniów kierunku Fryzjer.
c. CZĘŚĆ 3. Opracowanie merytoryczne podręcznika ze zindywidualizowanymi zagadnieniami
dla uczniów na kierunku Fryzjer.
d. CZĘŚĆ 4. Opracowanie merytoryczne podręcznika z programem nauczania zawierającym
poszerzone treści dla uczniów i zeszyt ćwiczeń cz.1 dla kierunku Fryzjer.
3.2 PODRĘCZNIK 2
a. CZĘŚĆ 1. Opracowanie merytoryczne podręcznika ze zmodyfikowanym programem staży dla
nauczycieli dla kierunku Fotograf.
b. CZĘŚĆ 2. Opracowanie merytoryczne podręcznika uwzględniającego zmodyfikowane
zagadnienia w ujęciu praktyk dla uczniów kierunku Fotograf.
c. CZĘŚĆ 3. Opracowanie merytoryczne podręcznika ze zindywidualizowanymi zagadnieniami
dla uczniów kierunku Fotograf.
d. CZĘŚĆ 4. Opracowanie merytoryczne podręcznika z programem nauczania zawierającym

poszerzone treści dla uczniów i zeszyt ćwiczeń cz.2 dla kierunku Fotograf.
3.3 Opracowanie graficzne i skład 2 podręczników z zeszytem ćwiczeń dla dwóch kierunków: Fryzjer,
Fotograf.
3.4 Druk podręczników i zeszytu ćwiczeń: 2 podręczniki po 70 sztuk i 1 zeszyt ćwiczeń składający się z
dwóch części 70 szt.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub wszystkie części zamówienia.
5. Dane techniczne podręczników i zeszytu ćwiczeń: Wymiary format A4 (210 mm x 297 mm) w pionie.
Objętość średnio 100 stron razem z okładką. Środek papier kreda mat. 115 g. Okładka kreda mat 250
g. Kolor druku 4+4 CMYK. Wykończenie zszywka wzdłuż dłuższego boku (2 zszywki).
6. Opracowanie merytoryczne podręczników przeprowadzone przez średnio 3 osoby na każdy
podręcznik, w tym jedną z nich powinien być specjalista z zakresu Fryzjerstwa/Fotografii, a drugą
specjalista z zakresu pedagogiki.
7. Podręczniki mogą być napisane przez zespół autorski.
8. Termin realizacji zamówienia – nie późniejszy niż 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
dysponowania osobami realizującymi zamówienie w części 3.1 i 3.2, z których każda posiada
doświadczenie w opracowaniu merytorycznym, jako autor lub współautor minimum dwóch publikacji
– z ww. zakresu. Za publikację Zamawiający uzna jedynie: artykuł (minimum 1000 znaków ze
spacjami), podrozdział (minimum 1000 znaków ze spacjami), skrypt, książkę, rozdział książki, analizę,
ekspertyzę, badanie, opinię, podręcznik, poradnik, przewodnik, (dalej jako „publikacja”).
10. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże do realizacji zamówienia osoby realizujące zamówienie w
części 3.1 i 3.2 nieposiadające doświadczenia, jako autor lub współautor w opracowaniu przynajmniej 2
publikacji z zakresu ww. tematyki, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z zapytaniem
ofertowym.
IV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA
1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie
z Wykonawcą w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość ich dokonania w formie
aneksu do umowy. Zakres wyżej wymienionych zmian może dotyczyć:
a)
Okresu i harmonogramu realizacji umowy
b)
Zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% jego wartości
określonej w umowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje
zamawiający.
V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIENIA
1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy spełniający następujące kryteria
dopuszczalności:
a) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, czyli nie zaistnieje sytuacja
wzajemnych powiązań między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegającego w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawianiu 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.

b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę,
wykształcenie i doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia, przy czym min.
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, jest zgodne z tym, o którym mowa w pkt.III ppkt.9.
2. Weryfikacja spełnienia kryterium (Ocena spełnienia kryterium: tak-nie) z pkt. 1 zostanie dokonana na
podstawie załączonego do zapytania ofertowego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 i 3.
3. Kryteria muszą być spełnione łącznie, niespełnienie jednego skutkuje odrzuceniem oferty.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z WAGAMI ORAZ OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA
PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1.

W przedmiotowym postępowaniu każda część zamówienia oceniana będzie oddzielnie, zgodnie z
poniższymi kryteriami:
a) kryterium Cena brutto oferty za realizację każdej części przedmiotu zamówienia (C) – 90 pkt.;
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny
brutto za realizację poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Ocena punktowa w ramach
kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:
C= Cn/ Co x 100 pkt x 90%
gdzie:
C = przyznane punkty
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co = cena oferty ocenianej
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 pkt.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
- ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół,
- ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w
górę.
b) kryterium Termin realizacji zamówienia każdej części (T): 10 pkt (w każdym wypadku nie
dłuższy niż 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy)
Ocenie podlega termin realizacji zamówienia podany w dniach w ofercie. Maksymalna punktacja dla
najkrótszego terminu, tj. 10 pkt. Pozostałe oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego
najkrótszego terminu zgodnie ze wzorem:
(Najkrótszy termin realizacji zamówienia podany w dniach/ termin realizacji zamówienia danej oferty
podany w dniach) * 10 pkt
T= Tn/ To x 100 pkt x 10%
gdzie:
T = przyznane punkty
Tn = najkrótszy czas wykonania oferty spośród ważnych ofert
To = czas wykonania oferty ocenianej
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

4. Oferta z największą łączną ilością punktów zostanie wyłoniona, jako najbardziej korzystna oferta.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub wszystkie części zamówienia.

6. Łączna liczba punktów w danej części zamówienia, jaką może otrzymać Wykonawca
stanowi sumę punktów w kryteriach:
„Cena brutto oferty”, „Termin realizacji zamówienia”, wg wzoru:
L=C+T
L = liczba punktów przyznanych ofercie w danej części zamówienia
C = liczba przyznanych punktów w kryterium „Cena brutto oferty” w danej części zamówienia
T = liczba przyznanych punktów w kryterium „Termin realizacji zamówienia” w danej części zamówienia
2. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów Zamówienie zostanie
udzielone wykonawcy, który przedstawił niższą cenę. W przypadku, gdy oferty najkorzystniejsze okażą
się równoważne cenowo zamawiający przeprowadzi z wykonawcami negocjacje.
3. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wynikach.
4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
VII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do
dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających, że osoby odpowiedzialne za
wykonanie usług posiadają zgodne z ofertą wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

VIII.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu ofertowym.
2. Płatności za zrealizowanie zamówienia dokonywane będą po wykonaniu całości usługi.
3. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest realizacja wszystkich ustaleń
zawartych w umowie, w tym przekazanie Zamawiającemu wraz z rachunkiem/fakturą protokołu
odbioru wskazującego prawidłowe wykonanie zadania.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w
szczególności rozporządzenia 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) i oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych
osobowych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kary umownej za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach:

za opóźnienie w realizacji umowy – 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 2 % wynagrodzenia,

za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego –
2 % wynagrodzenia.

Przez wynagrodzenie, o którym mowa wyżej należy rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe brutto za
wykonanie zadania, określonego w umowie.
6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za zadanie przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do utworów wytworzonych w ramach realizacji umowy, na następujących polach
eksploatacji:

powielanie,

rozpowszechnianie,

modyfikowanie,

udostępnianie,

wykorzystywanie wielokrotne do powtarzania zajęć.

IX. ODRZUCENIE OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
 Złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
 Złoży ofertę niekompletną tj. nie zawierającą dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu.
 Przedstawi nieprawdziwe informacje.
 Nie spełni warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca zastrzega możliwość odrzucenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej
ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o
30% wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen złożonych wszystkich ofert.
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ITERMIN DOSTARCZENIA
1. Wykonawca może złożyć maksymalnie jedną ofertę, przy czym dopuszcza się możliwość składania
ofert częściowych.
2. Istnieje możliwość wycofania oferty.
3. Ofertę składa się w formie papierowej poprzez wypełnienie „Formularza oferty” stanowiącego Załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego oraz Załącznik nr 2 i 3.
4. Zamawiający zastrzega, że treść oświadczeń nie może być zmieniona. W innym przypadku oferta
będzie odrzucona.
5. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale
spięte, a każda strona ponumerowana u dołu strony. Wszystkie kopie powinny być oznaczone „za
zgodność z oryginałem” zawierać datę i podpis wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania
przyczyny.
7. Decyzja zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest
podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnymi Wykonawcami, którzy w postępowaniu uzyskali
kolejno najwyższą liczbę punktów.
9. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów
dotyczących treści złożonych ofert.
10. Oferta powinna zostać dostarczona do dnia 23.07.2019 do godz. 15.00 w jeden z trzech możliwych
sposobów określonych przez Zamawiającego:
a) Pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura Zamawiającego:
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin z dopiskiem „Oferta do projektu EUROSPEC” (decyduje
data i godzina wpływu do sekretariatu WSIE).
b) Osobiście j.w, biuro projektu pok. 111 (w godzinach 8.00-15.00),
c) Elektronicznie na adres: rektorat@wsie.pl (decyduje data i godzina wpływu). Jeżeli oferta zostanie
złożona elektronicznie, z uwagi na konieczność opatrzenia jej niezbędnymi podpisami i
pieczęciami, musi zostać złożona w postaci skanu. Dokumenty powinny zostać złożone w
formacie PDF.
11. W każdym z trzech wymienionych sposobów, o przyjęciu oferty przez Zamawiającego decyduje data i
godzina wpływu do Zamawiającego.
XI. OSOBA DO KONTAKTÓW
Justyna Pawłowska
Koordynator projektu
e-mail: rektorat@wsie.pl

XII.

INFORMACJE DODATKOWE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”,
informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej,
ul.Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu
związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym prowadzonym w trybie zgodnym z zasadą
konkurencyjności;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, organy uprawnione do kontroli
projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz pomioty takie jak: firma dokonująca
rozliczeń niniejszego projektu, biuro rachunkowe, biuro doradztwa podatkowego, kancelaria
prawna .
- Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu na potrzeby, którego
toczy się niniejsze postępowanie ofertowe, będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia
podpisania umowy o dofinansowanie projektu tj. od 21.12.2018 r.;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIII.

WYKAZ ZAŁACZNIKÓW
Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy

