
Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł  

 

 

WOZP.261.98.2022 

Białystok, dn. 27.06.2022r. 

 

Zapytanie ofertowe  
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Pamięci Sybiru 
ul. Węglowa 1  
15-121 Białystok 
NIP: 542 32 64 915, REGON: 366 215 932, RIK: 08/17 
zamowienia@sybir.bialystok.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa składu i druku Biuletynu Historii Pogranicza nr 22 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1) publikacja z numerem ISSN: 1641-0033,  
2) format: 165 x 235 mm,  
3) liczba stron: 162+4, 
4) środek: zadruk 4 + 4, papier Sappi Magno Volume 115g, 
5) okładka: zadruk 4 + 4, papier kreda mat 300 g, wykończenie folia mat 1 + 0, oprawa klejona pur po 

długim boku (Zamawiający dopuszcza oprawę szyto-klejoną), 
6) nakład: 1 000 egzemplarzy. 

3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 1 
4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 1 
5. Wykonawca ponosi koszty dostawy i wniesienia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Węglowej 1 w Białymstoku (15-121). Publikacje zostaną 
dostarczone w trwałym kartonie, zabezpieczone przed przesuwaniem się wewnątrz kartonu. Kartony będą 
opatrzone informacją o zawartości (tytule publikacji) i liczbie sztuk. Waga pojedynczego kartonu nie może 
przekraczać 10 kg. 

6. Skład publikacji musi być wykonany zgodnie z przesłanym przez Zamawiającego projektem layoutu serii i 
wytycznymi Zamawiającego. Załącznikiem do Zapytania ofertowego są pliki .pdf zawierające układ treści 
publikacji oraz poglądowo Biuletyn Historii Pogranicza nr 20, który stanowi przykładowe odwzorowanie 
składu publikacji. 

7. Materiałem do składu będą: tekst i zdjęcia, głównie kolorowe (materiał fotograficzny będzie stanowił ok. 
20% materiału). Część zdjęć wymaga obróbki graficznej: kadrowania, usuwania ubytków lub plam, 
szparowania. 

8. Zamawiający zatwierdza ostateczny projekt publikacji przed przekazaniem jej do druku.  
9. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy liczony od daty 

odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu bez zastrzeżeń. 
10. Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
 

                                                             
1 Niepotrzebne skreślić 



III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i TERMIN PŁATNOŚCI 

 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31.08.2022r. 
2. Termin płatności: 14 dni od wykonania przedmiotu zamówienia i dostarczenia prawidłowej faktury. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca  powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
2. Oferta powinna: 

a) być opatrzona pieczątką firmową (w przypadku firm), 
b) posiadać datę sporządzenia,  
c) zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, 
d) być podpisana czytelnie przez Wykonawcę, 
e) zawierać załączoną kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub CEIDG. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
zamowienia@sybir.bialystok.pl, do dnia 29.06.2022r. do godz. 11.00.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Wykonawca  może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
5. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.  
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 
 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1) Cena ofertowa 100  % 

 
 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w ogłoszeniu na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Muzeum Pamięci Sybiru. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela Jolanta Wilczewska pod numerem telefonu: tel. 85 672 36 10 oraz adresem 
email: j.wilczewska@sybir.bialystok.pl. 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Formularz oferty, 
2. pliki .pdf zawierające układ treści publikacji oraz poglądowy Biuletyn Historii Pogranicza nr 20. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Znak sprawy: WOZP.261.98.2022 
Wykonawca: 
 
 

Zamawiający: 
Muzeum Pamięci Sybiru 
ul. Węglowa 1 
15-121 Białystok 

(pieczęć Wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTY 
o wartości mniejszej niż 130.000 zł netto 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa składu i druku Biuletynu Historii Pogranicza nr 22 
 
1 .Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cena netto:....................................zł, podatek VAT …………………………………...zł  
cenę brutto:.......................................zł. 
słownie brutto: ................................................................................................................................zł, 
z uwzględnieniem następującej ceny jednostkowej brutto za 1 egzemplarz publikacji …………………  

2. Deklaruję: 
a) termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2022r. 
b) okres  gwarancji: 24 miesiące. 

3. Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,  
2) w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 

określonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
3) wykonam przedmiot zamówienia w całości,  
4) wykonam przedmiot zamówienia samodzielnie,  
5) zapoznałem się z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 

130.000 zł i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń, 
6) oświadczam, że w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty nie został wydany wobec mnie  

prawomocny wyrok sądu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia i na 
podstawie którego toczy się w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne, 

7) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835), 

8) pozostaję związany niniejszą ofertą w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty. 
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
1. ................................................................... 
2. ................................................................... 
3. ................................................................... 
 
………….., dn. ......................................  ……........................................................................... 

         podpis(y)  i pieczęcie osób upoważnionych 
                   do reprezentowania Wykonawcy 

 


