Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup i dostawę grafiki wraz z wydrukiem folderu informacyjnego do gry
Monopoly Mazowsze

CPV

•
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22150000-6 Broszury

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TERMINY REALIZACJI: do 10 dni od daty podpisania umowy.
DOSTAWA: do siedziby Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego

w

Warszawie,

wraz

z

wniesieniem

w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

ADRES DOSTAWY: 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
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w

miejsce

wskazane

przez

Zamawiającego

Załącznik nr 1 do umowy
nr KP-TP-I.ZP.D…………….
Nr sprawy KP-TP-II.064.30.2021.MB

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.
L.p.
1.

Publikacja informacyjno-promocyjna – format A4
Cecha
Opis

Nakład

2.

Wymagane parametry
•
format 190 x 190 mm
•
Papier: kreda mat: 250 g (okładka), 130 g (wnętrze)
•
Zadruk wnętrza i okładki CMYK 4+4
•
Papier: kreda mat: 250 g (okładka), 130 g (wnętrze)
•
Liczba stron: 32 strony wnętrza + 4 (okładka)
•
Uszlachetnienia okładki: folia błysk dwustronnie
•
Oprawa: zeszytowa
2 000 sztuk

Wszystkie finalne projekty graficzne/wizualizacje muszą uzyskać akceptację Zamawiającego przed ich wyprodukowaniem.
Akceptacja projektów będzie odbywać się drogą mailową.

DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:
1.
2.

Zamawiający dopuszcza odchylenia od rozmiarów określonych powyżej w granicach +/- 5%.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wzoru nadruku, kolorystyki materiałów względem określonych powyżej.

Opis sposobu przygotowywania ofert

1)

Wraz z ofertą (formularzem oferty) powinien być złożony egzemplarz wzorcowy jednej publikacji informacyjnopromocyjnej zawierającej elementy wskazane w SOPZ.

2)

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
oraz sposobu oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi
procentowe:
1)

cena – 60 %

2)

termin wykonania usługi 40%

Ad.1. Sposób obliczania punktów w kryterium „cena”
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 70 punktów. Natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej,
wg wzoru:
C = ( Cmin / Cx) x 60
gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „cena”.
C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Cx = cena oferty badanej
Ad.2. Sposób obliczania punktów w kryterium „termin”
Kryterium „termin” Zamawiający oceni na podstawie liczby dni założonych przez Wykonawcę na realizację usługi.
W kryterium „termin” liczba punktów przyznawanych ofercie obliczana będzie w następujący sposób: Wykonawca,
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który zaproponuje najkrótszy termin realizacji usługi otrzyma 40 punktów, natomiast pozostali wykonawcy
odpowiednio mniej punktów według wzoru:
T = (Tmin : Tx ) x 40
gdzie:
T = liczba punktów za kryterium „termin”,
Tmin = najkrótszy termin wynikający ze złożonych ofert
Tx = termin oferty badanej.
Zespół dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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