Bezpieczna przystań

Gdańsk, dnia 15.07.2021
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk zaprasza do złożenia
oferty na wykonanie usługi:
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie poprawionej wersji i wydanie (dodruk) przewodnika
dla cudzoziemców o tytule „Życie w województwie pomorskim” oraz pozostałych materiałów
informacyjno-promocyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z w załączniku 1.
2. Termin wykonania: maksymalnie do 31 sierpnia 2021r.
3. Zamówienie współfinansowane będzie z projektu nr 16/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie dla
cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 - 2020” w ramach
Funduszu Azylu Migracji i Integracji.
II. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy
1. Zapewnić realizacją usługi zgodnie ze standardem i opisem przedmiotu zamówienia.
2. Posiadać doświadczenie, tj. wykazać się realizacją minimum 1 działania o podobnym
charakterze (pkt III.3)
3. Posiadać potencjał techniczny i osobowy, tj. dysponować osobą/osobami o merytorycznej
wiedzy i technicznych umiejętnościach w zakresie wykonania usługi.
4. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia wynosi
maksymalnie 74 000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych brutto), z czego
do 66 000 zł brutto na przewodnik i do 8 000 zł brutto na pozostałe materiały.
III. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy
1. Wypełniona i podpisana oferta.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykazanie doświadczenia w zakresie wydawania publikacji o podobnym charakterze – związanych
z tematyką wsparcia dla cudzoziemców w postaci m.in. referencji potwierdzających należyte i
terminowe realizacje zleceń z w/wym. zakresu.
Przyjmuje się, że minimalne doświadczenie oznacza wydanie co najmniej 1 publikacji o podobnym
charakterze. Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia Zamawiający może wezwać do złożenia
dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych warunków.
IV. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a. najniższej ceny: 70%
b. doświadczenia Wykonawcy: 30%
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:
ad a. cena brutto (C):
najniższa oferowana cena brutto
CR = ------------------------------------------------ x 100 % x 70 pkt
cena brutto badanej oferty
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ad b. doświadczenia w zakresie zadań o podobnym charakterze (D)
Sposób oceny ofert dla kryterium – „doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze”– 30
%.
Zamawiający będzie stosował następującą punktację:
- oferta, w której Wykonawca wykaże posiadanie doświadczenia w ciągu ostatnich 5 lat w realizacji 6 i
więcej projektów/przedsięwzięć/zadań o podobnym charakterze (publikacje skierowane do
cudzoziemców – zwłaszcza o charakterze informacyjnym i integrującym – min. 16 stron A4 lub
równoważne) o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN brutto każda otrzymuje - 30 pkt.
- oferta, w której Wykonawca wykaże posiadanie doświadczenia w ciągu ostatnich 5 lat w realizacji 45 projektów/przedsięwzięć/zadań o podobnym charakterze (publikacje skierowane do cudzoziemców
– zwłaszcza o charakterze informacyjnym i integrującym – min. 16 stron A4 lub równoważne) o
wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN brutto każda otrzymuje - 20 pkt.
- oferta, w której Wykonawca wykaże posiadanie doświadczenia w ciągu ostatnich 5 lat w realizacji 23 projektów/przedsięwzięć/zadań o podobnym charakterze (publikacje skierowane do cudzoziemców
– zwłaszcza o charakterze informacyjnym i integrującym – min. 16 stron A4 lub równoważne) o
wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN brutto każda otrzymuje - 10 pkt.
- oferta, w której Wykonawca wykaże posiadanie doświadczenia w ciągu ostatnich 5 lat w realizacji 1
projektu/przedsięwzięcia/zadania o podobnym charakterze (publikacja skierowane do cudzoziemców
- zwłaszcza o charakterze informacyjnym i integrującym – min. 16 stron A4 lub równoważne) o wartości
nie mniejszej niż 10 000,00 PLN brutto każda otrzymuje - 0 pkt.
Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie wg wzoru: K = C + D
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
V. Sposób przygotowania oferty
1. Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty wraz z pozostałymi
załącznikami powinien zostać zeskanowany i przesłany wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami
drogą elektroniczną na adres e-mail:
maciej.gajda@gdansk.uw.gov.pl.
2. Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 22 lipca 2021 r.
do godziny 23.59 na adres wskazany w pkt 1.
3. Wiadomość powinna być zatytułowana „Oferta usługi przygotowania i wydania przewodnika dla
cudzoziemców oraz pozostałe materiały - nr sprawy PS-XII.3144.5.2021”.
4. Oferta musi być złożona w języku polskim.
5. Zamawiający odrzuci ofertę:
- złożoną po terminie;
- złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
- niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
- zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
- jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
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6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
VI. Informacje dodatkowe
1. Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zaproszenia.
Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców w wyznaczonym przez
siebie czasie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wezwać do uzupełnienia lub
wyjaśnienia załączonych do oferty dokumentów. Zamawiający uzna za nieważną ofertę Wykonawcy,
który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta jest niezgodna z
wymaganiami określonymi w zaproszeniu.
4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim
Wykonawcom, którzy złożyli oferty, w formie, w jakiej zostało ogłoszone Zaproszenie do składania
ofert.
5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany o
formie realizacji sprawy.
6. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Maciej Gajda
Tel. 58-30-77-171
e-mail: maciej.gajda@gdansk.uw.gov.pl
Pani Beata Wróblewska
Tel. 58-30-77-315
e-mail: beata.wroblewska@gdansk.uw.gov.pl
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega
sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
- nie zostanie złożona żadna oferta;
- jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia.
- procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie
zamówienia i zawarcie umowy,
- wystąpią inne obiektywne przesłanki uzasadniające unieważnienie procedury wyboru oferty.
8. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
Katarzyna Stanulewicz
W załączeniu:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy
4. Klauzula informacyjna
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