
 

 

 

 

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ  
 

Projekt nr 32/7-2017/OG-FAMI , pn.: „Poprawa standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców 

w DUW we Wrocławiu” dofinansowany w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na usługę polegającą na: opracowaniu i publikacji trzech artykułów 

prasowych w prasie o zasięgu wojewódzkim (województwo dolnośląskie), na podstawie materiałów 

przekazanych przez Zamawiającego, w ramach Projektu nr 32/7-2017/OG-FAMI , pn.: „Poprawa 

standardu i zwiększenie przepustowości obsługi cudzoziemców w DUW we Wrocławiu” 

dofinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 
 

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO 

Nazwa organizacji: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 

Adres: pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 

E-mail: zamowienia@duw.pl 

Tel.: 71 340 63 55 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 

 

Na potwierdzenie tego warunku wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń, o których mowa  

w pkt. III wzoru oferty. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Opracowanie i publikacja w prasie o zasięgu wojewódzkim (województwo dolnośląskie) trzech 

artykułów prasowych przygotowanych na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego, 

w ramach realizacji projektu nr 32/7-2017/OG-FAMI pt. „Poprawa standardu i zwiększenie 

przepustowości obsługi cudzoziemców w DUW we Wrocławiu”, dofinansowanego w ramach 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.  

2. Artykuł będzie przygotowany zgodnie z zasadami języka polskiego, poddany korekcie językowej, 

stylistycznej oraz edytorskiej.  

3. Zamawiający nie dopuszcza publikacji artykułu w gazetach, w których przeważają treści o charakterze 

sensacji i skandalu.  

4. Rozmiar jednego artykułu: artykuł zajmować będzie ½ strony (pierwszy i trzeci artykuł) oraz całą 

stronę – drugi artykuł i umieszczony zostanie na trzeciej stronie gazety. 

5. Terminy publikacji artykułów:  

 Pierwszy artykuł: czerwiec 2018 rok; 

 Drugi artykuł: październik 2018 rok; 

 Trzeci artykuł: artykuł podsumowujący cały projekt i opisujący uzyskane rezultaty | listopad 

lub grudzień 2018 roku.  

6. Dzień publikacji – dowolny dzień tygodnia pomiędzy poniedziałkiem, a piątkiem.  

7. Artykuł powinien zawierać co najmniej jedno zdjęcie związane z realizacją projektu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia korekty autorskiej.  

9. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia z osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony 

Zamawiającego konsultacji w zakresie zawartości merytorycznej, opracowania graficznego artykułu 

oraz uzyskania ostatecznej jego wersji.  

10. Publikacja artykułu prasowego w wersji kolorowej wraz z umieszczeniem kolorowego logo projektu 

z dopiskiem „Bezpieczna przystań”, wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca, po publikacji artykułu w prasie, zobowiązany będzie do przesłania Zamawiającemu  

1 egzemplarza papierowej wersji numeru, w którym ukazał się artykuł. Termin: 7 dni od dnia 

publikacji.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo autorskie do zamieszczonego artykułu prasowego oraz 

wyłączność dotyczącą jego powielania na stronach www. Zamawiającego oraz w mediach 

społecznościowych Zamawiającego.  
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13. Zamówienie realizowane będzie w terminach określonych w punkcie 4. Szczegółowe terminy 

publikacji uzgodnione będą z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub telefonicznie.  

14. Zamawiający dopuszcza płatności w trzech częściach – za każdy opublikowany artykuł osobno lub 

jednorazowo za trzy artykułu, po publikacji ostatniego.  

15. Płatności odbywać się będą na podstawie faktur złożonych przez Wykonawcę. Termin płatności –  

21 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.  

 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. Cena 100%  

punkty w kryterium „Cena” będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/wzorem: 

Oferta z najniższą ceną otrzyma – 100 pkt, każda następna oferta oceniana będzie na podstawie wzoru: 

 

               cena minimalna 

   Wartość pkt oferty n  =           -------------------------       x 100 

                 cena oferty n 

 

Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia za jeden artykuł (netto oraz brutto) oraz w formie sumy za 

trzy artykułu (netto oraz brutto). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych 

formalności dotyczących realizacji zamówienia i kosztów z tym związanych. Wykonawca musi przewidzieć 

wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

 

Do oceny ofert zostanie przyjęta wartość całości zadania podana w ofercie.  

 

 

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1); 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim; 

3. Oferta musi być czytelna; 

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r ., do godziny 14:00: 

- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II., pok. 2166 

- przesłać faksem na numer 71 340 69 70  

- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres zamowienia@duw.pl 

5. Zamawiający odrzuci ofertę: 

1) złożoną po terminie, 

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, 

3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego, 

4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi, 

5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, 

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 

od wyniku postępowania. 

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY 

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryterium 

wskazanego w punkcie V.  

VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 

Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Alama-Woszczyńska  

tel. 71 340 62 59 

e-mail: a.woszczynska@duw.pl 
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IX. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także zastrzega sobie 

możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy: 

1) nie zostanie złożona żadna oferta, 

2) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie 

zamówienia. 

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

we Wrocławiu do zawarcia umowy/podpisania zlecenia.  

3. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.  

 

Załączniki zapytania ofertowego: 

1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1; 

 

                             

                  12.04.2018 r.                                                       Agnieszka Alama-Woszczyńska  

.............................................                                                 .................................................. 

                (data)                                                              (podpis osoby prowadzącej procedurę, 

                                                                działającej w imieniu zamawiającego) 

 


