Wsparcie integracji cudzoziemców
na Mazowszu
Warszawa, 12. 02. 2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 29/FAMI/2020
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA „DRUK INFORMATORÓW
DLA CUDZOZIEMCÓW WRAZ Z WYSYŁKĄ”
Usługa zostanie zrealizowana w ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców na
Mazowszu”, współfinansowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji oraz z budżetu państwa
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin, NIP: 118-18-79-509
Email: k.czerwinska@forummigracyjne.org, tel. 697-222-323
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Druk broszury „Ciechanów. Informator dla cudzoziemców”
Nakład:

3 wersje językowe:
-

Rosyjski – 500 szt
Angielski – 300 szt
Polski – 300 szt

Razem: 1100 sztuk
Format i papier:

Format C5: 229x162 mm
Okładka: zadruk 4+4 kolor, papier ekologiczny
matowy, 250g
Środek: 24 strony, zadruk 4+4, papier ekologiczny
offsetowy, 100g
Oprawa zszywana

Szacowany termin przekazania
Wykonawcy plików do druku:

19. 02. 2021 r.

Uwagi:

Broszura posiada numer ISBN

2. Druk broszury „Ostrołęka. Informator dla cudzoziemców”
Nakład:
3 wersje językowe:
-

Rosyjski – 500 szt
Angielski – 300 szt
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-

Polski – 300 szt

Razem: 1100 sztuk
Format i papier:

Format C5: 229x162 mm
Okładka: zadruk 4+4 kolor, papier ekologiczny
matowy, 250g
Środek: 24 strony, zadruk 4+4, papier ekologiczny
offsetowy, 100g
Oprawa zszywana

Szacowany termin przekazania
Wykonawcy plików do druku:

19. 02. 2021 r.

Uwagi:

Broszura posiada numer ISBN

3. Druk broszury „Płock. Informator dla cudzoziemców”
Nakład:
3 wersje językowe:
-

Rosyjski – 500 szt
Angielski – 300 szt
Polski – 300 szt

Razem: 1100 sztuk
Format i papier:

Format C5: 229x162 mm
Okładka: zadruk 4+4 kolor, papier ekologiczny
matowy, 250g
Środek: 24 strony, zadruk 4+4, papier ekologiczny
offsetowy, 100g
Oprawa zszywana

Szacowany termin przekazania
Wykonawcy plików do druku:

19. 02. 2021 r.

Uwagi:

Broszura posiada numer ISBN

4. Druk broszury „Radom. Informator dla cudzoziemców”
Nakład:
3 wersje językowe:
-

Rosyjski – 500 szt
Angielski – 300 szt
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-

Polski – 300 szt

Razem: 1100 sztuk
Format i papier:

Format C5: 229x162 mm
Okładka: zadruk 4+4 kolor, papier ekologiczny
matowy, 250g
Środek: 24 strony, zadruk 4+4, papier ekologiczny
offsetowy, 100g
Oprawa zszywana

Szacowany termin przekazania
Wykonawcy plików do druku:

19. 02. 2021 r.

Uwagi:

Broszura posiada numer ISBN

5. Druk broszury „Siedlce. Informator dla cudzoziemców”
Nakład:
3 wersje językowe:
-

Rosyjski – 500 szt
Angielski – 300 szt
Polski – 300 szt

Razem: 1100 sztuk
Format i papier:

Format C5: 229x162 mm
Okładka: zadruk 4+4 kolor, papier ekologiczny
matowy, 250g
Środek: 24 strony, zadruk 4+4, papier ekologiczny
offsetowy, 100g
Oprawa zszywana

Szacowany termin przekazania
Wykonawcy plików do druku:

19. 02. 2021 r.

Uwagi:

Broszura posiada numer ISBN

6. Druk broszury „Warszawa. Informator dla cudzoziemców”
Nakład:
6 wersji językowych:
-

Rosyjski – 500 szt
Polski – 500 szt
Angielski – 1000 szt
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-

Ukraiński – 1800 szt
Wietnamski – 400 szt
Hiszpański - 300 szt

Razem: 4500 sztuk
Format i papier:

Format C5: 229x162 mm
Okładka: zadruk 4+4 kolor, papier ekologiczny
matowy, 250g
Środek: 48 strony, zadruk 4+4, papier
ekologiczny offsetowy, 100g
Oprawa zszywana

Szacowany termin przekazania
Wykonawcy plików do druku:

19. 02. 2021 r.

Uwagi:

Broszura posiada numer ISBN

7. Usługa dystrybucji (pakowanie i wysyłka) na terenie województwa mazowieckiego
paczek z broszurami (punkty nr 1-6) na wskazane przez Zamawiającego adresy
Lp.

Zawartość paczki

Adres wysyłki

Paczka nr 1

Broszura „Ciechanów. Informator dla
cudzoziemców”; język polski – 150 szt.,
język rosyjski – 250 szt., język angielski –
150 szt.; każdy rodzaj osobno oznaczony

Urząd Miasta Ciechanów

Paczka nr 2

Broszura „Ciechanów. Informator dla
cudzoziemców”; język polski – 140 szt.,
język rosyjski – 240 szt., język angielski –
140 szt.; każdy rodzaj osobno oznaczony

Delegatura MUW,
Ciechanów

Paczka nr 3

Broszura „Ostrołęka. Informator dla
cudzoziemców”; język polski – 150 szt.,
język rosyjski – 250 szt., język angielski –
150 szt.; każdy rodzaj osobno oznaczony

Urząd Miasta Ostrołęka

Paczka nr 4

Broszura „Ostrołęka. Informator dla
cudzoziemców”; język polski – 140 szt.,
język rosyjski – 240 szt., język angielski –
140 szt.; każdy rodzaj osobno oznaczony

Delegatura MUW,
Ostrołęka
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Paczka nr 5

Broszura „Radom. Informator dla
cudzoziemców”; język polski – 150 szt.,
język rosyjski – 250 szt., język angielski –
150 szt.; każdy rodzaj osobno oznaczony

Urząd Miasta Radom

Paczka nr 6

Broszura „Radom. Informator dla
cudzoziemców”; język polski – 140 szt.,
język rosyjski – 240 szt., język angielski –
140 szt.; każdy rodzaj osobno oznaczony

Delegatura MUW, Radom

Paczka nr 7

Broszura „Płock. Informator dla
cudzoziemców”; język polski – 150 szt.,
język rosyjski – 250 szt., język angielski –
150 szt.; każdy rodzaj osobno oznaczony

Urząd Miasta Płock

Paczka nr 8

Broszura „Płock. Informator dla
cudzoziemców”; język polski – 140 szt.,
język rosyjski – 240 szt., język angielski –
140 szt.; każdy rodzaj osobno oznaczony

Delegatura MUW, Płock

Paczka nr 9

Broszura „Siedlce. Informator dla
cudzoziemców”; język polski – 150 szt.,
język rosyjski – 250 szt., język angielski –
150 szt.; każdy rodzaj osobno oznaczony

Urząd Miasta Siedlce

Paczka nr
10

Broszura „Siedlce. Informator dla
cudzoziemców”; język polski – 140 szt.,
język rosyjski – 240 szt., język angielski –
140 szt.; każdy rodzaj osobno oznaczony

Delegatura MUW, Siedlce

Paczka nr
11

Broszura „Warszawa. Informator dla
cudzoziemców”

MUW Warszawa

polski
rosyjski
angielski
ukraiński
wietnamski
hiszpański
Paczka nr
12

100
100
200
500
100
50

Broszura „Warszawa. Informator dla
cudzoziemców”

polski
rosyjski

Warszawskie Centrum
Wielokulturowe, Warszawa

100
100
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angielski
ukraiński
wietnamski
hiszpański
Paczka nr
13

100
200
50
50

Broszura „Warszawa. Informator dla
cudzoziemców”

polski
rosyjski
angielski
ukraiński
wietnamski
hiszpański
Paczka nr
14

50
50
100
200
30
30

Broszura „Warszawa. Informator dla
cudzoziemców”

polski
rosyjski
angielski
ukraiński
wietnamski
hiszpański
Paczka nr
15

Paczka nr
16

Fundacja Ocalenie,
Warszawa

30
30
100
100
30
30

Broszura „Warszawa. Informator dla
cudzoziemców”

polski
rosyjski
angielski
ukraiński
wietnamski
hiszpański

Fundacja Nasz Wybór,
Warszawa

30
0
30
150
0
0

Broszura „Warszawa. Informator dla
cudzoziemców”

polski
rosyjski
angielski
ukraiński
wietnamski
hiszpański

Fundacja dla Somalii,
Warszawa

Caritas Warszawa

30
30
100
100
30
30
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Paczka nr
17

Pozostałe broszury w pozostałych
wersjach językowych

Fundacja Polskie Forum
Migracyjne, ul. Szpitalna
5/14, Warszawa

III. Harmonogram wykonania usługi: Ostateczny termin wykonania usługi i dostarczenia druków: 28.
02. 2021 r. (istnieje wysokie prawdopodobieństwo wydłużenia tego terminu do 14. 03. 2021 r. –
decyzja ta jest uzależniona od zatwierdzenia wydłużenia projektu przez grantodawcę, oczekujemy na
wydanie tej decyzji)
IV. Kryterium oceny oferty:
Lp.

Kryterium

Waga (pkt)

1.

Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

100

V. Płatność za zrealizowane zamówienie nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej faktury vat, po
podpisaniu protokołu przez obie Strony, przelewem bankowym w terminie do 21 dni.
VI. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na realizację zamówienia.
VII. Termin i sposób składania ofert:
1.
2.
3.
4.

Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1 );
Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
Oferta musi być czytelna;
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19. 02. 2021 r. do godz. 12:00 w formie skanu pocztą
elektroniczną na adres k.czerwinska@forummigracyjne.org.
5. Zamawiający odrzuci ofertę:
a) złożoną po terminie*;
b) niezgodną z treścią zapytania ofertowego*;
c) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi*;
d) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia*;
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
VIII. Informacje dotyczące wyboru oferty:
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie
kryteriów wskazanych w punkcie IV.
IX. Osoba uprawniona do kontaktu:
Dodatkowych informacji udziela Karolina Czerwińska, k.czerwinska@forummigracyjne.org, tel. 697-222323
XI. Dodatkowe informacje:
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1.

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, związanej ze zwiększeniem zakresu
zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek).
2. 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) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w przypadku jeśli wysłano
zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie opublikowano ogłoszenia o zamówieniu;
3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą udzielenie
zamówienia i zawarcie umowy.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Polskie Forum Migracyjne do zawarcia
umowy.
4. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

..................................................
(data)

..................................................
(podpis osoby prowadzącej procedurę, działającej w imieniu zamawiającego)
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