Celestynów, dnia 17 kwietnia 2018 r.
I.ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
NIP: 532-105-76-50
REGON: 013268965
Tel: 22 789 70 60
Fax: 22 789 70 11
Gmina Celestynów zwraca się z zaproszeniem do składania ofert dotyczących usługi polegającej
na opracowaniu, przygotowaniu i wydruku – materiałów kartograficzno-turystycznych (mapy)
wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
II.TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać do dnia 23 kwietnia 2018 roku do godz. 12.00 w formie papierowej w Biurze
Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy w Celestynowie przy ul. Reguckiej 3, 05-430 Celestynów
lub w formie elektronicznej: e-mailem na adres b.przysowa@celestynow.pl lub faksem 22 789 10
11.
III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem wyceny jest usługa polegająca na opracowaniu, przygotowaniu i wydruku – materiałów
kartograficzno-turystycznych (mapy) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego:
-wersja papierowa i elektroniczna mapy na płycie CD,
- nakład wersja papierowa: 1000 szt.,
- format map ok. 31,5 cm x 49,2 cm (format po złożeniu zbliżony do kalendarza listkowego ok. 8,7
x 5,8 cm) – papier mapowy min. 100 g, zadruk dwustronny, pełny kolor, w okładkach kartonowych
jednostronnie powlekanych min. 350 g, zadruk jednostronny, pełny kolor, przyklejonych do arkusza
mapy,
- teren obejmujący opracowanie – gmina Celestynów- aktualizacja z 2017 roku (obiektów, nazw
ulic),
- na mapie znajdzie się mapa Gminy Celestynów, plan miejscowości Celestynów oraz opis tekstowy.
Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące map:
Na awersie mapy znajdzie się mapa gminy Celestynów, miejscowości Celestynów oraz lokalizacja
gminy Celestynów na tle Polski oraz legenda natomiast na rewersie spis ulic z podziałem na miejscowości, dane teleadresowe najważniejszych instytucji z terenu gminy, informacje praktyczne o gminie, notka tekstowa oraz zdjęcia dot. zabytków oraz atrakcji turystycznych (przygotowane przez
Zamawiającego). Korektę tekstu, obróbkę zdjęć oraz skład i opracowanie graficzne dokonuje Wykonawca.
Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie dowolnej ilości poprawek do grafiki i treści mapy tzw.
poprawki „do skutku” (czyli ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego).
Na mapie należy zaznaczyć: szlaki turystyczne, rowerowe, linię kolejową, stacje kolejowe, drogi
krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, drogi leśne, polne, lasy i parki, obiekty przyrodnicze
(np.: rezerwaty, obszary chronione, pomniki przyrody, zbiorniki wodne) zabytki i atrakcje w pobliżu
wymienionych szlaków turystycznych wraz z odnośnikami do opisów po drugiej stronie mapy, urząd,
ośrodek kultury, biblioteki, szkoły, przedszkola, urząd pocztowy, nadleśnictwo, banki, ośrodek

zdrowia, pomniki, cmentarze, straże pożarne, obiekty sportowo-rekreacyjne, inne wg. wskazań
Zamawiającego Na mapie należy umieścić herb Gminy Celestynów.
W cenie należy uwzględnić koszty przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę autorskich praw
majątkowych do wykonanego w ramach przedmiotu zamówienia projektu, w tym praw zależnych.
IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 4 tygodnie od podpisania umowy. Maksymalny
termin dostarczenia gotowych map to 1 czerwca 2018 roku.
V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu dołączonym do zaproszenia.
2. Formularz ofertowy powinien zostać podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji
Wykonawcy/ów.
3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub skanu za pomocą e-maila.
4. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko
jedna cena.
7. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie
postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. W cenie zaproponowanej przez Wykonawcę w formularzu oferty należy uwzględnić także dostawę.
9. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.
10. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
lub rachunku przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego
podpisanego przez Wykonawcą i Zamawiającego.
11. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
12. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający
może zmodyfikować treść zaproszenia do składania ofert. Dokonana modyfikacja zostanie
niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zaproszenie lub zgłosili się
do Zamawiającego oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
13. Zaproszenie do składania ofert służy rozeznaniu rynku. Zamawiający może zamknąć
postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie
odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub w przypadku, gdy kwota z oferty
przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
14. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
15. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie
dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia.
16. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Beata Przysowa tel. 22 789 70 60 wew. 101 email: b.przysowa@celestynow.pl.

(pieczęć wykonawcy)
Załącznik nr 1 do
Zaproszenia do składania ofert
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy Celestynów w trybie zaproszenia do składania ofert dotyczące
opracowania, przygotowania i wydruku – materiałów kartograficzno-turystycznych (mapy) wraz z dostawą
do siedziby Zamawiającego składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie
warunki zawarte w zaproszeniu do składania ofert.
Nazwa wykonawcy:...............................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................................
Tel/Fax: ..................................................................................................................................................
e-mail: ....................................................................................................................................................
REGON: ............................................................ NIP: ..............................................................................
Nazwa
Opracowanie, przygotowanie i wydruk –
materiałów kartograficzno-turystycznych (mapy)
wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

Liczba
sztuk
1 000

Cena netto

Podatek
VAT

Cena łączna
brutto

Oświadczenia i informacje dla Wykonawcy:
1. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oświadczamy, że:
1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia;
4) zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty;
5) zapoznałem(y)* się z treścią zaproszenia do składania ofert i nie wnoszę/imy * do niej zastrzeżeń;
6) zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie
informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;
7) oferujemy
wykonanie
w
całości/części*
przedmiotu
zamówienia
w
terminie
od...................................................................................do …………………………………;
8) jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty,
natychmiast powiadomimy o nich Zamawiającego;
9) fakturyVAT/rachunki* będą płatne w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury
VAT/rachunku* do siedziby Zamawiającego:
4.Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :
1) ............................................................................................................................................................
2) ............................................................................................................................................................
5.Ja niżej podpisany/a .....................................................................zam. ..............................................
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wykonywanym zamówieniem publicznym
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).**

.......................................
(miejscowość) (data)

..........................................................
(podpis oraz pieczęć wykonawcy)

*/ niepotrzebne skreślić
**/ oświadczenie powinno zostać wypełnione w przypadku, gdy wykonawcą jest osobą fizyczną

