
 

Ogłoszenie o przetargu: 

Całościowe opracowanie edytorskie, graficzne, skład i  druk książki   
„150 lat ZOO Wrocław / 150 Jahre  ZOO Breslau” 

 
 
ZOO Wrocław sp. z o.o. 
ul. Wróblewskiego 1-5 
51-618 Wrocław 
woj. dolnośląskie 
Osoby upoważnione do kontaktów: 
Jerzy Dobrowolski (w sprawach formalnych) 
tel. (71) 348-30-24 w. 115,  tel. kom. 512 521 080;  faks (71) 348-37-68 
Leszek Solski  (w sprawach merytorycznych)   tel. kom. 663 854 405   
e-mail: zamowienia@zoo.wroc.pl 
Rodzaj zamówienia: usługa 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 
Załączniki: 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami 

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest całościowe opracowanie edytorskie, graficzne, skład i  druk książki „150 

lat ZOO Wrocław / 150 Jahre  ZOO Breslau”.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest 

w załączniku nr 6 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia). 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Wadium: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych). 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1-3 ustawy w tym: 

o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,  

o  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  



o nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w SIWZ. 

 

Kryteria oceny ofert 
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium przedstawionym poniżej: 
I – cena 60% 
II – jakość 40% 
 
W zakresie kryterium I (cena), ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą 
 

Cena minimalna w zbiorze ofert 
Lc= ------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60% 

Cena oferty badanej 
 

Lc – liczba punktów uzyskana w kryterium - cena 
 
W zakresie kryterium II – (jakość),  ocena punktowa dokonana zostanie indywidualnie przez 
każdego z członków Komisji Przetargowej na podstawie dostarczonych próbek publikacji, o 
których mowa w punkcie V.1.A.2)  SIWZ zgodnie z formułą: 
 
       Liczba punktów przyznanych próbkom publikacji odnośnie badanej oferty 
Lj = ----------------------------------------------------------------------------------------------     x 100x40% =.pkt 
         Maksymalna liczba punktów uzyskanych przez próbki publikacji  

 
Lj – liczba punktów uzyskanych w kryterium – jakość 
 

 Przy ocenie indywidualnej przez każdego z członków Komisji 
Przetargowej zostaną wzięte pod uwagę: 

Liczba punktów w 
przedziale 

Okładka 
 

- zadruk powierzchni (czystość druku, czytelność, 
ostrość konturów, pasowanie barw kompozytowych); 
- wykończenie powierzchni (foliowanie); 
- bigowanie i złamanie papieru okładki w strefie grzbietu; 

0 - 14 
 

Wkład - czystość nadruku; 
- jednolitość natężenia farby; 
- czytelność tekstu; 
- ostrość fotografii; 
- poprawność registru wydrukowanych kolumn; 
- estetyka obcięcia boków bloku (sztancowanie); 
- okrojenie marginesów; 

0 – 14 
 

Oprawa - równoległość okładzin okładki książki; 
- zebranie składek, szycie, klejenie (kaszerowanie); 
- wytrzymałość oprawy; 

0 - 12 
 

 
 
Następnie punkty z dwóch kryteriów zostaną dodane i dadzą one liczbę przyznaną 
rozpatrywanej ofercie. 
 
Lcp (całkowita liczba uzyskanych punktów) = Lc+Lj 
 
Ofertą najkorzystniejszą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów, obliczoną zgodnie 
z kryteriami określonymi w pkt VIII SIWZ. 

 

Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami SIWZ, należy złożyć do dnia 17.04.2014 r. godz. 10:00 
w Sekretariacie ZOO Wrocław sp. z o.o., przy ul. Wróblewskiego 1-5. 



 

 

Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: ZOO Wrocław sp. z o.o., przy 
ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, Budynek Administracyjny, sala konferencyjna, dnia  
17.04.2014 r. o godz. 10:30 

 

Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

 

Informacje o umowie ramowej, ustanowieniu dynamicznego 

systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej 

Nie przewiduje się. 

 

 


