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Zapytanie ofertowe 

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z prośbą o wycenę usługi wykonania projektu oraz 
wydruku materiałów konferencyjnych oraz zeszytów naukowych WWSI. Zakup realizowany w ramach 
projektu „Z teorią w praktykę program rozwoju oferty dydaktycznej WWSI we współpracy z 
pracodawcami” kod CPV 79800000-2.  

Informacje dotyczące publikacji I – materiały konferencyjne 

1. Format: A4; 
2.  Nakład: 200szt. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia w 

przypadku otrzymania wyceny przekraczającej zaplanowany budżet;  
3. Szacunkowa ilość stron: ok. 150 

 tekst źródłowy w pliku MS WORD 

 kolor środka wydruku: czarno-biały dwustronnie, niektóre ilustracje wymagają druku 
w kolorze (nie więcej niż 20 stron) 

4. Oprawa klejona; 
5. Okładka: kolor, zadruk jednostronny, foliowana strona zewnętrzna, kolor CMYK; 
6. Gramatura: okładka- 250 gram karton, strona-80 gram standard; 
7. Okładka oraz strona redakcyjna publikacji musi zawierać: wymagane logotypy (3 loga: 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki;- Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki;- Unia 
Europejska),hasło o współfinansowaniu projektu oraz hasło POKL ( Człowiek najlepsza 
inwestycja). 

8. Termin dostarczenia materiałów do siedziby Uczelni: nie później niż 13 czerwca 2012roku 
9. Dostarczenie materiałów od zamawiającego nie później niż 21 maja 2012 roku. 

Informacje dotyczące publikacji II – zeszyty naukowe WWSI 

1. Format: B5; 
2.  Nakład: 500szt. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia w 

przypadku otrzymania wyceny przekraczającej zaplanowany budżet;  
3. Szacunkowa ilość stron: ok. 200 stron (160 stron tekstu źródłowego w formacie A4); 

 tekst źródłowy w pliku MS WORD zawiera tabele, schematy oraz elementy języka 
matematycznego tj. wzory, 

 kolor środka wydruku: czarno-biały dwustronnie, niektóre ilustracje wymagają druku 
w kolorze (nie więcej niż 30 stron) 

4. Oprawa klejona; 
5. Okładka: kolor, zadruk jednostronny, foliowana strona zewnętrzna, kolor CMYK; 
6. Gramatura: okładka- 250 gram karton, strona-80 gram standard; 
7. Okładka oraz strona redakcyjna publikacji musi zawierać: wymagane logotypy (3 loga: 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki;- Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki;- Unia 
Europejska),hasło o współfinansowaniu projektu oraz hasło POKL ( Człowiek najlepsza 
inwestycja). 

8. Termin dostarczenia materiałów do siedziby Uczelni: nie później niż 20 czerwca 2012roku 
9. Dostarczenie materiałów od zamawiającego nie później niż 30 maja 2012 roku. 
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Zakres zamówienia dot. publikacji I i II:  

1. Projekt okładki (według wytycznych zamawiającego);  
2. Skład tekstu; 
3. Dwie korekty językowe (1- na etapie składu, 2- przed wydrukiem); 
4. Wydruk publikacji nastąpi po akceptacji projektu okładki przesłanego w wersji elektronicznej 

po dokonaniu składu i korekty tekstu; 
5. Wydruk publikacji wg powyższej specyfikacji zamówienia oraz dostarczenie materiałów do 

siedziby Uczelni. 

Kryterium wyboru oferty będzie cena brutto za całość zamówienia, która będzie sumaryczna 
wartością ceny za publikację I + ceny za publikacje II 

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty zawierającej wycenę obu publikacji na adres 
mprzybysz@wwsi.edu.pl do dnia 10 maja br. do godziny 12:00. Do wyceny prosimy dołączyć 
oświadczenie Wykonawcy o braku występowania powiązań kapitałowych z Zamawiającym, 
stanowiący załącznik nr1 poniższego zapytania. Wszelkich informacji związanych z zapytaniem udziela 
Pan Michał Przybysz, tel.: 22 489 64 34 

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy: 
- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z 
Zamawiającym (załącznik nr1). 
 
Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy: 
- oferta Wykonawcy wpłynie po terminie, 
- oferta Wykonawcy nie będzie zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Płatność regulowana 
będzie przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy podany w fakturze, w terminie 14 
dni licząc od daty otrzymania faktury. 

W przypadku otrzymania wyceny przekraczającej zaplanowany budżetu, zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmniejszenia nakładu publikacji, w ilości gwarantującej dotrzymanie wysokości 
zaplanowanych kosztów zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi 
obejmować całość zamówienia. 
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Załącznik 1 

 

 

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

NAZWA  WYKONAWCY 
 

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

ADRES SIEDZIBY 
 

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

NR TELEFONU 
 

 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.  

 

„Wykonanie projektu oraz wydruku materiałów konferencyjnych oraz zeszytów naukowych WWSI” 
 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca nie jest 
powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, w szczególności poprzez: 
 
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………………….. …………………………………………………… 

Miejsce i data Podpisano 

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* 

 
* podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. 


