
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej 

nr sprawy:  BZP-3940-44/2017 

Zamówienie związane z organizacją wystawy „45 lat KKW”.  

druk katalogu do wystawy pracowników Katedry Komunikacji Wizualnej Wydziału Form 

Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie „45 lat KKW”. 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,  
31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13  
REGON: 000275783,  NIP: 675-00-07-570,  
tel. (12) 299-20-41, fax (12) 299-20-49  
www.asp.krakow.pl ,  rektor@asp.krakow.pl    
 

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

Art. 4d.ust.1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1579) w związku z art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu                              
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz 862) 
 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa katalogu do wystawy „45 lat KKW”  

Szczegóły zamówienia dla katalogu:  

autorzy książki: Peter Javorík, Ewa Pawluczuk, Anna Myczkowska-Szczerska 

Katalog posiada Nr ISBN - 978-83-65570-94-9 

nakład – 300 egzemplarzy,  technika druku offset, full kolor, 4+4 (wkład) oraz 1+0 (okładka,  

1 = czarny) 

Format: 20,5 × 27 cm 

Ilość stron  96 + okładka 

oprawa: miękka z dwoma skrzydełkami (szerokość całej okładki łącznie z grzbietem  

i skrzydełkami: 80 cm), szyto-klejona 

kolory: 4+4, na okładce – 1+0 (1=czarny) 

papier wkład: Sora Mat 115 g/m2 

papier okładka: Arktika GC1 250 g/m2 

Materiały do druku zostaną przekazane wykonawcy w formie elektronicznej / pliki zamknięte 

PDF 

http://www.asp.krakow.pl/
mailto:rektor@asp.krakow.pl


 

Warunki  zamówienia  określa  projekt przyszłej umowy załączony do niniejszego ogłoszenia 
 

a) Realizacja wydruków  na podstawie materiału przekazanego w formie elektronicznej w plikach pdf. 
b) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. 
c) Oferty nie spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego zostaną odrzucone. 
Osoba do kontaktu – p. Anna Myczkowska-Szczerska, tel. 695 531 690 

 
3. Termin wykonania zamówienia – do 6 listopada 2017 r. 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:   
 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:  

cena ofertowa brutto oraz oceną jakości nadesłanych druków przykładowych o parametrach 
równoważnych ze specyfikacją opisaną w tabeli  poniżej 
a) Cena – waga 40%  

b) Jakość  – waga  60% 

Ocena złożonych ofert na podstawie kryterium „cena” nastąpi wg obliczeń: 

 

                                                                     Cena brutto oferty z najniższą ceną 
     Liczba punktów dla kryterium cena  [C]     -------------------------------------------------   x  100   x  40%   
                                                                                        Cena brutto oferty badanej 
  

Na podstawie tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt, co przy założeniu             

1 pkt równa się 1%, daje wagę 40%. 
 

Ocena złożonych ofert dla kryterium jakość [J]  będzie następowała na podstawie załączonego do 

oferty przykładowego katalogu – druku,  pozwalającego na ocenę wskazanych w zamieszczonej niżej 

tabeli oceny, parametrów.   

Wymagane jest załączenie do składanej oferty wydruku offsetowego (np. katalogu, książki) o 

parametrach zbliżonych do specyfikacji katalogu. Przykładowy druk ma zawierać wszystkie n.w. 

elementy. W przypadku braku w przedłożonej próbce, któregokolwiek z elementów podlegających 

ocenie Wykonawca w danym parametrze otrzyma   0 pkt 

Parametr wykonania         Ocena jakości parametru wykonania 

1. kolejność stron  
7 – wykonanie poprawne (właściwa kolejność stron)  
0 – wykonanie niepoprawne (niewłaściwa kolejność stron)  

2. jakość wydrukowanego tekstu  

10 – wykonanie bardzo wysokiej jakości, wyrazistość druku, 
nasycenie barwy, ostrość krawędzi liter (nawet przy 
niewielkim stopniu pisma), brak błędów drukarskich w postaci 
smug, zamazań, nierównomierności zadruku 

2 – niewielkie, możliwe do zaakceptowania uchybienia 
0 – zauważalne błędy drukarskie 

3. jakość wydrukowanego obrazu      
    (kolor i czerń) 

13 – wykonanie bardzo wysokiej jakości, wyrazistość druku, 
brak błędów drukarskich w postaci smug, zamazań, 
nierównomierności zadruku, uzyskanie głębokich, wyrazistych 
barw 
2 – niewielkie, możliwe do zaakceptowania uchybienia 

0 – wykonanie niepoprawne 

4. wydruk i wykonanie okładki  
10 – precyzja i estetyka wykonania, jakość zadruku, jakość 



wykonanego falcowania, spasowanie grzbietu i stron okładki 
z blokiem książkowym 
2 – niewielkie, możliwe do zaakceptowania uchybienia  

0 – wykonanie niepoprawne 

5. szycie i klejenie składek 10 – precyzja szycia nicią i klejenia, bez widocznych uszkodzeń 
papieru i powierzchni zadrukowanej 
2 – niewielkie, możliwe do zaakceptowania uchybienia  

0 – wykonanie niepoprawne 

6. obcięcie bloku książkowego 

   z trzech stron 

10 – poprawne cięcie, niepozostawiające śladów nierówności 
(gładkie i równomierne krawędzie stron) oraz prostopadłe do 
zadrukowanej kolumny 

2 – niewielkie, możliwe do zaakceptowania uchybienia  

0 – wykonanie niepoprawne 

 
Za kryteria oceny jakości wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt  (1 pkt  = 1%), co daje wagę 
60% 

Łączna liczba punktów [P] będzie liczona wg wzoru:   

P= C + J 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów za obydwa 

kryteria oceny ofert.  Maksymalnie Wykonawca może otrzymać łącznie 100 pkt. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA i ZŁOŻENIA OFERT 
 

1. Wykonawca winien złożyć jedna ofertę.  
2. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę /osoby/ upoważnione do 

reprezentowania  Wykonawcy na zewnątrz. 
3. Oferta musi zawierać: 

a) formularz  ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik  do niniejszego ogłoszenia 
b) upoważnienie/pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez 

pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie   

   Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

       c) opisaną wyżej próbkę druku (do oceny jakości) 
 

4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.  Na kopercie należy umieścić napis o treści: 
 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  
Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków 

Druk i dostawa katalogu do wystawy: „45 lat KKW”. 
Nr sprawy: DAG-3940-44/2017 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
Ofertę w formie pisemnej (na lub wg formularza stanowiącego załącznik do ogłoszenia) należy złożyć          
w Biurze Rektora i Kanclerza ASP im. Jana Matejki  w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13, 
pokój nr 104 (I piętro).   
 

Termin składania ofert upływa w dniu  19 października 2017 roku o godzinie 10:00.  

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


