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        Tychy, dnia 20.01.2014 r.  
  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014  

na realizacj ę usługi o warto ści szacunkowej poni żej równowarto ści 14 000 euro  

 

I. ZAMAWIAJ ĄCY 

Muzeum Miejskie w Tychach 

Pl. Wolności 1 43-100 Tychy 

Tel.: 32 327 18 20-23 

NIP: 646-26-60-194 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu graficznego, skład, łamanie i przygotowanie do 

druku ośmiu  publikacji, które zostaną wydane w 2014 roku przez Muzeum Miejskie w Tychach. 

Wszystkie publikacje z numerami ISBN. 

Specyfikacje wydawnictw: 

 

1. „Z zakamarków szuflad, z zakamarków pami ęci”  

- format 21 x 21 

- 40 strony + okładka 

- tekst i zdjęcia różnych formatów i rożnych jakości  

- termin realizacji: 8 lutego 2014 

 

2. „Krzy żowscy z Tychów” 

- format 21 x 21 

- 40  stron + okładka 

- tekst i zdjęcia różnych formatów i rożnych jakości 

- termin realizacji: 15 maj 2014 

 

3. Maria Lipok-Bierwiaczonek „Poka żę Ci Tychy” 

- format 21 x 21 

- 80 stron + okładka 

- tekst i zdjęcia różnych formatów i rożnych jakości 

- termin realizacji: wrzesień 2014 

 

4. „Tyskie Zeszyty Historyczne”, zeszyt 11 

- format 21 x 14,5 

- 80 stron + okładka 

- tekst i zdjęcia różnych formatów i rożnych jakości 

- termin realizacji: 30 czerwiec 2014 
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5. „Edward Hantulik” 

- format 21 x 21 

- 40 stron + okładka 

- tekst i zdjęcia różnych formatów i rożnych jakości 

- termin realizacji: 30 kwiecień 2014 

 

6. „Franciszek Wyle żuch” 

- format 21 x 21 

- 40 stron + okładka 

- tekst i zdjęcia różnych formatów i rożnych jakości 

- termin realizacji 31 marca 2014 

 

7. „Ludzie st ąd” 

- format 21 x 21 

- 20 stron + okładka 

- tekst i zdjęcia różnych formatów i rożnych jakości 

- termin realizacji: 15 czerwiec 2014 

 

8. „Twórcy Miasta- Marek Dzieko ński”  

- format 21 x 21 

- 32 stron + okładka 

- tekst i zdjęcia różnych formatów i rożnych jakości 

- termin realizacji: 30 maj 2014 

 

Terminy realizacji w roku 2014 są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Mogą pojawić się również 

wahania w ilości stron poszczególnych publikacji oraz innych parametrach.  

 

III . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna zawierać: 

1.  pieczątkę firmową 

2.  datę sporządzenia 

3. adres oferenta, numer telefonu, numer NIP firmy 

4. podpis wykonawcy 

5. wykonawca, który do tej poru nie współpracował z Muzeum Miejskim w Tychach powinien 

dołączyć dwa wydawnictwa, które będą podstawą do dokonania jakościowej oceny oferty 
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IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Oferta może zostać przekazana Zamawiającemu: 

1. pocztą na adres: Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, 43-100 Tychy 

2. osobiście w siedzibie Muzeum Miejskiego w Tychach 

3. na adres e-mail: a.chmielnicka@muzeum.tychy.pl  

Termin składania ofert: do 24 stycznia  2014 roku do godz. 1400 

 

V. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

1. cena – 50 %  

2. jakość wydawnictwa – 50 %   

 Jakość oceniana na podstawie znanych wcześniej zamawiającemu lub przekazanych do wglądu 

publikacji (kompozycja stron, projekt graficzny, dobór czcionek, kadrowanie fotografii). Oceny dokona 

dyrektor muzeum dr Maria Lipok-Bierwiaczonek  oraz plastyk muzeum mgr Agnieszka Czyżewska. 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie  największą liczbę punktów 

obliczonych według wzoru: 

 

 

P = (Pc * 0,50) + (Pj * 0,50)  

 

w którym:  

 

 

Pc =      Cmin     * 100 pkt.   

             Cbad 

 

 

 

 

Pj =     Jbad      * 100 pkt . 
           Jmax 

 

 

 

Pc – liczba punktów w zakresie ceny 

Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert  

Cbad – cena proponowana 
  

Pj – liczba punktów w zakresie jakości składu 

Jbad – liczba uzyskanych punktów (zgodnie                                                                                                                      

z tabelą przyznawania punktów) 

Jmax – maksymalna ilość punktów  

Tabela przyznawania punktów: 

 

 

 

Ocena dotychczasowych wydawnictw  Przyznane punkty  

Niezadowalający skład 0 

Drobne uchybienia  2 

Wysoka jakość składu  4 
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VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.01.2014 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 

zostanie ogłoszony na stronie internetowej Muzeum Miejskiego Tychach: www.muzeum.tychy.pl  

 (w zakładce ogłoszenia – przetargi i zamówienia publiczne) w dniu 27.01.2014 roku.  Zamawiający 

skontaktuje się telefonicznie z wybranym oferentem.  

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Agnieszka Chmielnicka,  

e-mail: a.chmielnicka@muzeum.tychy.pl 

tel.: 32 327 18 21 (wew. 26)  

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI  

1. Formularz ofertowy   

 

 

 
 
 
 
 


