
Ostrowiec Świętokrzyski, 4 grudnia 2020 r. 

O G Ł O S Z E N I E 
 Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,                                   

ul. Siennieńska 54, zaprasza do składania ofert na druk albumu pt. 30 LAT 

SAMORZĄDNOŚCI. 

 Szczegóły dotyczące zamówienia zawiera specyfikacja, która stanowi 

załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 2. 

1. Tryb składania ofert: 

a) Oferty składać należy stosując kwestionariusz ofertowy stanowiący 

załącznik nr 3 do ogłoszenia w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury,                                     

ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, osobiście                               

w sekretariacie lub przesłać pocztą do 15 grudnia 2020 r. do godziny 
10.00  w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs na druk albumu pt. 30 

LAT SAMORZĄDNOŚCI, nie otwierać przed 15 gudnia 2020 r. godz. 

10.30, opatrzonej nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy; 

b) sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30; 

oferty złożone/przesłane po wyznaczonej dacie i godzinie nie będą 

rozpatrywane; liczy się data i godzina wpływu oferty; 

c) otwarcie ofert nastąpi 15 grudnia 2020 r. w siedzibie MCK o godz. 
10.30; 

d) oferty niekompletne zostaną odrzucone; 

e) termin realizacji zamówienia – do 25 lutego 2021 r.; 

f) osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w sprawie procedury 

k o n k u r s o w e j j e s t D o r o t a K o w a l c z y k , t e l . 7 8 1 8 0 4 0 9 0 , 

dorota.kowalczyk@mck.ostrowiec.pl, w godzinach od 7.30 do 15.30; 

g) osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień w sprawach merytorycznych  

jest Artur Bartkiewicz, tel. 665  444 744, artur_bartkiewicz@o2.pl,                            

w godzinach od 9.00 do 17.00 (w dni robocze oprócz poniedziałku); 

h) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy osobiście; nie 

może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim; 

i) oferowana  cena  nie może przekroczyć kwoty 30 000,00 euro netto; 
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j) oferowana cena powinna być podana w kwocie netto plus obowiązująca  

stawka VAT, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji zaoferowanej 

ceny; 

k) kryterium oceny ofert: 70% – cena, 30% – jakość; 

l) w niniejszym postępowaniu termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia 

otwarcia ofert; 

m) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych;  

n) ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej                          

w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim; 

o) oferta winna zawierać co najmniej następujące informacje:  

- dane o Wykonawcy (nazwę Wykonawcy, NIP, dokładny adres, telefon,                  

e-mail); 

- przedmiot oferty; 

- cenę, będącą sumą wynagrodzenia netto Wykonawcy i należnego 

podatku VAT; 

- szczegółowy wykaz załączonych dokumentów; 

p) wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp., 

dalej zbiorczo zwane „korespondencją”, Zamawiający i Wykonawcy 

 przekazują pisemnie pocztą tradycyjną lub drogą mailową; adres 

Zamawiającego – Miejskie Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54,                               

2 7 - 4 0 0 O s t r o w i e c Ś w i ę t o k r z y s k i , a d r e s m a i l o w y : 

dorota.kowalczyk@mck.ostrowiec.pl; 

q) ISBN Zamawiającego. 

2. Zamawiający ustanawia następujące warunki udziału w postępowaniu:  

a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:  

 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,                    

 że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli    

okres  prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie 

 co najmniej trzy zamówienia, które obejmowały swoim zakresem druk  

wydawnictw albumowych, w tym jednego o wymiarach nie miniejszych niż  

210x297 mm na papierze kreda mat co najmniej 150g/m2 na maszynach co  

najmniej czterokolorowych, pełnoformatowych. Należyte wykonanie ww.  
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zamówień powinno  zostać potwierdzone stosownymi dokumentami  

(referencjami), 

b) w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej: 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest  

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie  m n i e j s z ą n i ż 

50 000,00 zł, 

c) do formularza ofertowego Wykonawca dołączy również aktualny na dzień  

złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                          

 o działalności gospodarczej, 

d) Wykonawca dołączy również do oferty próbki druku oraz oprawy  

introligatorskiej, tj. trzy albumy wydrukowane na papierze kredowym  matowym, 

druk kolorowy, gramatura co najmniej 150g/m2, w tym jeden album  zawierający 

barwne reprodukcje. 

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz   

     z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

a) wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium cenowego C – 70 pkt.                                 

     i kryterium jakości J – 30 pkt. 

Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru: 

                                                  

          

              C z oferty z najniższą ceną 

      C =  ------------------------------------------   x   70 pkt.  

                       C z oferty badanej 

Za kryterium jakość Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów, tj:  

- zła jakość  –  0 pkt.  
- średnia jakość – 10 pkt. 
- dobra jakość – 20 pkt. 
- doskonała jakość – 30 pkt. 



Punktację w kryterium jakość przyzna 3-osobowa komisja merytoryczna na 

podstawie dołączonych do oferty próbek druku oraz oprawy introligatorskiej,                          

tj. trzech albumów wydrukowanych na papierze kredowym matowym, druk kolorowy, 

gramatura 150g/m2, w tym jednego albumu zawierającego barwne reprodukcje. 

b) sumaryczna liczba punktów przyznana w kryterium cena i kryterium jakość     

     zamówienia :  

S = C + J 

c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia  wszystkie 

wymagania określone w specyfikacji  oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, 

maksymalnie 100; 

d) punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona                          

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów 

wyznaczy najkorzystniejszą ofertę; 

e) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru; 

f)  jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium jakości, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną. 

4. Pouczenie o ochronie danych osobowych: 

a) administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, ul Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,                             
nr tel. 41 247 65 80, e-mail: mck.ostr@mck.ostrowiec.pl, 

b) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@arx.net.pl, 

c) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  
• zawarcia i wykonania umowy oraz obsługi klientów na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b) RODO;  
• wypełnienia obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów 

podatkowych i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c) RODO; 

d) jeżeli przekaże Pani/Pan również jakiekolwiek swoje dodatkowe dane 
osobowe, inne niż te, które są wymagane przepisami prawa, przetwarzanie 
tych dodatkowych danych będzie odbywało się za Pani/Pana dobrowolną 
zgodą. Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych będzie 
wówczas art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

mailto:iod@arx.net.pl


e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące 
usługi na rzecz MCK (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy 
administracji publicznej), 

f) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub  
 współpracy, a także później przez okres przedawnienia potencjalnych   
 roszczeń, określony w przepisach prawa lub przez okres archiwizacji   
 dokumentów zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. W przypadku,  
 gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest jedynie zgoda, dane   
osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia tej zgody, 

g) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a także prawo  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z tych uprawnień  
można skorzystać składając wniosek do MCK, lub wysyłając go pocztą  
elektroniczną lub tradycyjną. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa  
się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym  
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem  
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

h) w przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje  
Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia                     
 i realizacji umowy lub współpracy. Odmowa podania danych może skutkować  
niemożliwością zawarcia i realizacji umowy, 

j) państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu  
podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 

         

        Zatwierdzam 
              Jacek Kowalczyk 
        Dyrektor MCK 

               

   


