Zaproszenie
Polskiego Związku Hodowców Koni
do sldadania ofert na wykonanie „Paszportu koniowatego"
I.

Podstawy prawne i zasady przeprowadzenia zapytania ofertowego
1.

2.

3.

II.

Wykonawca zostanie wybrany na zasadach konkurencji zgodnie z przepisami art. 70'70^ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U . z 2014 r. poz. 121 z
późn.zm.).
Przetarg może być z ważnych przyczyn w każdym czasie odwołany lub jego warunki
mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi zaproszonych
Wykonawców.
Z tytułu odwołania przetargu lub zmiany jego warunków Wykonawcom nie przysługują
w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.
Zamawiający

Zamawiającym jest Polski Związek Hodowców Koni z siedzibą ul. Koszykowa 60/62 lok. 16,
00-673 Warszawa tel. 22 628 03 61; fax. 22 628-68-79, adres poczty elektronicznej:
hodowla@pzhk.pl, adres strony internetowej: www.pzhk.pl.
III.

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 96.000 szt. „Paszportu koniowatego" wg
następujących parametrów:
1) F o r m a t - A 5 ,
2) Zabezpieczenia:
a) numer seryjny na każdej stronie, na pierwszej stronie kod kreskowy z
numerem seryjnym,
b) kartka A4 (pierwsze 4 strony paszportu) - papier zabezpieczony chemicznie
przed próbami zmian zapisów dokonanych w dokumencie, ze znakiem
wodnym, włókna zabezpieczające, gramatura od 110 do 120 g/m^ . Należy
dołączyć oświadczenie, że zabezpieczony papier nie jest udostępniany innym
podmiotom w formie niezadrukowanej.
c) opcjonalnie hologram na pierwszej stronie z logo P Z H K (nadruk lub matryca,
hologram musi być odporny na działanie drukarek laserowych i
atramentowych lub do naklejenia po zadrukowaniu pierwszej strony
paszportu);
3) Druk będzie realizowany w dwóch wersjach:
a) wersja pełna (dla koni sportowych): liczba stron - 46 (numerowane seryjnie)
plus 2 kartki wydruku jednostronnego, perforowane (bez numerów), papier 90
g/m^, w tym 10 stron papier 150 g/m^. Nakład 24.000 kompletów,
b) wersja skrócona (dla koni zimnokrwistych i innych koniowatych) - zawiera
wybrane strony z wersji pełnej (w przypadku 3 lub 4 stron projekt graficzny
będzie się różnił od stron z wersji pełnej - ze względu na te strony będą dwa
warianty graficzne: dla koni zimnokrwistych oraz dla innych koniowatych),
liczba stron 32 (numerowane seryjnie) plus 2 kartki wydruku jednostronnego
perforowane (bez numerów) papier 90 g/m^. Nakład 72.000 kompletów.
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4) Druk offsetowy - kolor czarny, biały i zielony, nadruk z dokładnością do Imm w
stosunku do wzoru
5) w przypadku kartek formatu A4 perforacja przez środek umożliwiająca precyzyjne
złożenie na pół z formatu A4 do docelowego A5.
6) Okładka zielona plastikowa (PCV), w pobliżu grzbietu dwa otwory - szerokość
zszycia max 1,5 cm plus 2 nity. Okładka składa się ze strony przezroczystej (przód
paszportu) i nieprzezroczystej zielonej (tył paszportu) połączonych w grzbiecie
(dłuższy bok). Na stronie nieprzezroczystej znajduje się przezroczysta zakładka
(„kieszonka" od wewnętrznej strony na dodatkowy dokument).
7) Wszystkie strony z otworami o szerokości precyzyjnie dopasowanej do nitów okładki.
Dopasowane na każdej stronie tak, aby wszystkie strony po znitowaniu tworzyły
równe brzegi paszportu.
8) Graficzny wzór paszportu jest załącznikiem nr 5 do niniejszego zaproszenia. Wzór
paszportu do druku może różnić się nieznacznie od załączonego do zapytania.
9) Do oferty należy załączyć próbki druku, zabezpieczeń i okładki.
10) Przedmiot zamówienia dostarczany będzie 3 transzami do Polskiego Związku Hodowców
Koni i Okręgowych (Wojewódzkich) Związków Hodowców Koni (OZHK), zgodnie z
umową i rozdzielnikiem stanowiącymi załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zaproszenia.
Paczki po 250 szt. niezbindowanych kompletów paszportów (rozumiane jako komplet
luźnych stron potrzebnych do wydania 1 paszportu) oraz po 250 szt. okładek z nitami.
Płatność nastąpi po dostawie każdej transzy, w terminie 30 dni od bezusterkowego
odbioru danej transzy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do P Z H K i O Z H K / W Z H K .
2. W ofercie należy podać cenę (z wyszczególnieniem ceny netto i należnego podatku V A T )
całego zamówienia wraz z wysyłką oraz:
1) cenę jednostkową pełnej wersji paszportu wraz z numerami seryjnymi,
papierem zabezpieczonym i okładką,
2) cenę jednostkową skróconej wersji paszportu wraz z numerami seryjnymi,
papierem zabezpieczonym i okładką,
3) koszt wysyłki paszportów do P Z H K i O Z H K / W Z H K .
W formie załącznika można podać specyfikację i cenę hologramu, w tym ewentualny
koszt matrycy (opcjonalnie).
IV.

Warunki formalne jalde muszą spełnić Wykonawcy
1.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym oraz posiadają uprawnienia
do
wykonywania
działalności
w zakresie druku czasopism. Warunek
ten będzie przez wykonawcę spełniony gdy z załączonego do oferty odpisu
właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej wynikać będzie, że jest uprawniony do prowadzenia działalności
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi przetargu;
2) nie
podlegają
wykluczeniu
z
postępowania
przetargowego.
Warunek
ten będzie przez wykonawcę spełniony gdy oświadczy, że:
a) nie zalega z uiszczaniem podatków,
b) nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne;

2.

Ocena spełnienia warunków określonych dla wykonawców zostanie dokonana
na podstawie analizy złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń.
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przy zastosowaniu kryterium „spełnia", „nie spełnia". Wykonawca spełniający warunki
otrzyma ocenę „spełnia" natomiast wykonawca nie spełniający warunków otrzyma ocenę
„nie spełnia",
Wykonawca, który nie spełnia warunków określonych niniejszym zaproszeniem zostanie
wykluczony z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający zawiadomi
niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
V.

Wymagane dokumenty
1. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów oraz oświadczeń:
1) oferty w oryginale wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia,
2) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania ofert,
3) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu, o których mowa
powyżej, muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Oferta oraz wymagane dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.
4. Jeżeli prawo do reprezentacji i podpisywania dokumentów w przetargu nie wynika z
dokumentów rejestrowych Wykonawcy, do oferty
należy dołączyć oryginał
pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną ze zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.

VI.
1.

2.
3.
4.
5.
VII.

Miejsce i termin składania ofert
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy przesłać za
potwierdzeniem odbioru lub dostarczyć na adres: Polsld Związek Hodowców Koni
ul. Koszykowa 60/62 lok. 16, 00-673 Warszawa. Koperta musi być opatrzona opisem
„NIE OTWIERAĆ - OFERTA DOSTAWA PASZPORTU KONIOWATEGO".
Ostateczny termin składania ofert upływa: 6 października 2015 roku o godz. 9,00.
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli wpłynęła do siedziby Polskiego
Związku Hodowców Koni w terminie do 6 października 2015 r. do godz. 9,00.
Oferty złożone po terminie tj. po godz. 9,00 dnia 6 października 2015 r. zostaną
zwrócone Oferentowi bez otwierania kopert.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Udzielanie wyjaśnień dotyczących oferty i przedmiotu zamówienia

1.

2.
3.

Pisemne zapytania dotyczące niniejszego postępowania przetargowego są przyjmowane w
siedzibie PZHK, nie później jednak niż 5 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedź
zostanie udzielona niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni przed terminem składania
ofert.
Dopuszcza się możliwość zadania pytania i udzielenia odpowiedzi drogą e-mailową lub
faksem.
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pan Andrzej Stasiowski - Dyrektor Biura PZHK,
tel. (22) 628-03-61, 629-95-31, e-mail: stasiowski@pzhk.pl
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VIII.

Otwarcie ofert i wybór oferty
1.
2.

Oferty zostaną otwarte w dniu 6 października 2015 r. o godz. 10,00.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium ceny
cena
- 100 %
Kryterium „cena" punktowo oceniane będzie w skali 0-100 pkt.
Liczba pkt. (C) w powyższym kryterium liczona będzie następująco:
cena oferty najtańszej
C=

X

100

cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
IX.

Zmiana warunków udziału w przetargu oraz odstąpienie od przetargu
1.
2.

Zamawiający może dokonać zmian lub odwołać warunki udziału w postępowaniu
przed upływem terminu do składania ofert.
Postępowanie może być unieważnione w całości lub w części przez Zamawiającego
bez podania przyczyn.

Zatwierdził:
(data i podpis osoby zatwierdzającej zaproszenia
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