
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

30-09-2019 

Termin składania ofert 

07-10-2019 

Numer ogłoszenia 

1209012 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Termin składania ofert – 7 październik 2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie zamawiającego 

w Świeciu, ul. Sądowa 5 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (zgodnie z formularzem ofertowym) w zamkniętej 

kopercie zatytułowanej „Dostawa 2 atlasów dawnych odmian drzew owocowych”. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Anna Stefan 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

523315000 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa 2 atlasów dawnych odmian drzew owocowych 

Tytuły wydawnictw: 

1. „Dawne odmiany drzew owocowych uprawianych w Polsce. Tom I - Pestkowe”. Nakład 

300 szt. 

2. „Dawne odmiany drzew owocowych uprawianych w Polsce. Tom II - Grusze” Nakład 300 

szt. 

Dostawa obejmuje: 

-dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejsca 

wskazane przez Zamawiającego; 

-przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu 

dostawy 

-protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu. 



Kategoria ogłoszenia 

Dostawy 

Podkategoria ogłoszenia 

Dostawy inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Wszystkie  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Wyłonienie dostawcy 2 atlasów. Zadanie to jest częścią projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2014-2020. 

Przedmiot zamówienia 

Dostawa 2 atlasów dawnych odmian drzew owocowych 

Tytuły wydawnictw: 

1. „Dawne odmiany drzew owocowych uprawianych w Polsce. Tom I - Pestkowe”. Nakład 

300 szt. 

2. „Dawne odmiany drzew owocowych uprawianych w Polsce. Tom II - Grusze” Nakład 300 

szt. 

Parametry techniczne:  

1. Wydanie atlasu zatytułowanego „Dawne odmiany drzew owocowych uprawianych w 

Polsce. Tom I - Pestkowe”. Znajdą się w nim: 

- opisy pomologiczne oraz ryciny ok. 100 dawnych odmian drzew owocowych (wiśnie, 

czereśnie, śliwki, morele, brzoskwinie). Opis pomologiczny powinien zawierać synonimy, 

pochodne odmiany, pokrój drzewa, wygląd owocu i miąższu, porę dojrzewania owocu i 

informacje o wzmiankach w polskim piśmiennictwie, 

- charakterystyka botaniczna ww. gatunków drzew owocowych, ich pochodzenie oraz historia 

uprawy,  

- właściwości prozdrowotne i wartość odżywcza owoców pestkowych, 

- właściwości drewna starych odmian drzew owocowych (wiśnie, czereśnie, śliwki, morele, 

brzoskwinie), 

- historyczne przepisy na przetwory z dawnych odmian owoców pestkowych 

- a także rozdział poświęcony owocom w sztuce lub tradycjom sadowniczym i przetwórczym 

sadów przydomowych na Pomorzu.  

• min. 220 stron;  

• pełen kolor;  

• środek kreda silk 115 gr, zadruk 4/4;  

• oprawa twarda;  

• sztywno-klejona;  

• oklejka 4/0;  



• folia matowa;  

• wyklejka biała.  

Nakład: min. 300 szt. 

2. Wydanie atlasu zatytułowanego „Dawne odmiany drzew owocowych uprawianych w 

Polsce. Tom II - Grusze” Znajdą się w nim: 

- opisy pomologiczne oraz ryciny ok. 100 dawnych odmian gruszy. Opis pomologiczny 

powinien zawierać synonimy, pochodnie odmiany, pokrój drzewa, wygląd owocu i miąższu, 

porę dojrzewania owocu i informacje o wzmiankach w polskim piśmiennictwie, 

- charakterystyka botaniczna gruszy, ich pochodzenie oraz historię uprawy  

- właściwości prozdrowotne i wartość odżywczą gruszek,  

- właściwości drewna gruszy,  

- historyczne przepisy na przetwory z gruszek,  

- a także rozdział poświęcony owocom w sztuce lub tradycjom sadowniczym  

i przetwórczym sadów przydomowych na Pomorzu.  

• min. 180 stron;  

• pełen kolor;  

• środek kreda silk 115 gr, zadruk 4/4;  

• oprawa twarda;  

• sztywno-klejona;  

• oklejka 4/0;  

• folia matowa;  

• wyklejka biała.  

Nakład: min. 300 szt. 

Inne Wymagania dotyczące obu publikacji: 

1. Autorem/autorami zdjęć będzie fotografik z udokumentowanym dorobkiem artystycznym 

w postaci minimum dwóch publikacji o zbliżonym charakterze 

2. Korektę tekstów sporządzi osoba z udokumentowanym dorobkiem w postaci minimum 

dwóch publikacji o zbliżonym charakterze, dotyczących pomologii 

4. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie publikacji, zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi dotyczącymi Informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 - 2020 

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do dziesięciu dni od dnia podpisania 

umowy następujące materiały do akceptacji: wstępny projekt lay-outu, wstępny projekt 

okładki, harmonogram wykonania prac. 

6. Przed przekazaniem publikacji do druku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji po dwa kolorowe wydruki każdej publikacji w celu dokonania ostatecznej korekty. 

7. Zamawiający w terminie dziesięciu dni naniesie uwagi do projektu i przedstawi je 

Wykonawcy lub zatwierdzi projekt. W przypadku konieczności uwzględnienia uwag 

Zamawiającego i dokonania poprawek, Zamawiający w ciągu trzech dni roboczych dokona 

ostatecznej akceptacji poprawionego projektu.  

8. Elektroniczna wersja publikacji zostanie dostarczona przez Wykonawcę w formacie PDF.  

9. Publikacja oznaczona zostanie przez wykonawcę numerem ISBN. Do obowiązków 

wykonawcy należy nieodpłatne przekazanie egzemplarzy obowiązkowych publikacji 

uprawnionym bibliotekom, zgodnie ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych 

egzemplarzach bibliotecznych. 

Kod CPV 

22000000-0 



Nazwa kodu CPV 

Druki i produkty podobne 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Dostawa pierwszego wydawnictwa „Dawne odmiany drzew owocowych uprawianych w 

Polsce. Tom I - Pestkowe” do 05.12.2019 r. (150 egz. do siedziby Zamawiającego w Świeciu 

a 150 egz. do Chrystkowa).  

Dostawa drugiego wydawnictwa „Dawne odmiany drzew owocowych uprawianych w Polsce. 

Tom II - Grusze” do 15.06.2020 r. (150 egz. do siedziby Zamawiającego w Świeciu a 150 

egz. do Chrystkowa). 

Załączniki 

 wykaz osób  

 Formularz ofertowy  

 Wzór umowy  

 Zapytanie ofertowe  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

nie dotyczy 

Wiedza i doświadczenie 

nie dotyczy 

Potencjał techniczny 

nie dotyczy 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

nie dotyczy 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

nie dotyczy 

Dodatkowe warunki 

nie dotyczy 

Warunki zmiany umowy 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1343428
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1343427
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1343426
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1343425


1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku 

do treści oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

- formularz ofertowy  

- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

4. Kryteria oceny oferty: 

a. Cena 

b. Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 

5. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych 

do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za 

spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

 

 

a. Cena – 50 % 

b. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia -50%  

 

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych 

wg wzoru: 

 

P=(Pc x 0,50) + (Pt x 0,50) 

 

gdzie: 

najniższa oferowana cena 

Pc = ------------------------------------- x 10 

cena porównywanej oferty 

 

 

Punkty za Doświadczenie osoby oferty badanej 

Pt = -------------------------------------------------------- x 10 

Największa liczba punktów.  

 

 

Punkty będą przyznawane na podstawie zadeklarowanych przez Wykonawcę  

w formularzu ofertowym cen i doświadczenia.  

 

 

1. Najkorzystniejsza oferta może zdobyć max. 10pkt. 

2. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się podawania ceny w walutach obcych. Przy 



obliczaniu cen należy stosować zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym 

etapie przeliczania, jeżeli cena jest wynikiem dokonanych wyliczeń to powinna być 

zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia cyfra po przecinku 

jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest 

mniejsza niż 5 to cena będzie zaokrąglona „w dół”. 

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – liczba  

Doświadczenie osoby skierowanej do udziału przy realizacji zamówienia, polegające na 

opracowaniu w ciągu ostatnich 5 lat udział w opracowaniu wydawnictw o zbliżonej tematyce 

(o dawnych odmianach drzew owocowych): 

1) 1 doświadczenie – 0 pkt. 

2) 2 -3doświadczenia – 20 pkt. 

3) 4 doświadczenia i więcej – 40 pkt. 

Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 

zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 

zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli 

dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie 

kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający 

wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych. 

Wykluczenia 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta 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, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

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. 

W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi 

udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest 

zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady 

konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 

Adres 

pl.Teatralny 2 



87-100 Toruń 

kujawsko-pomorskie , Toruń 

Numer telefonu 

566218549 

Fax 

56 62 10 513 

NIP 

9561969536 

Tytuł projektu 

Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na 

terenie Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze 

Natura 2000. 

Numer projektu 

RPKP.04.05.00-04-0007/18-00 

Inne źródła finansowania 

Zadanie jest współfinansowane z RPO WKP 2014-2020 
 


