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TNFORMAOA O ZAKONCZENTU POSTEPOWANTA

Dotyczy: rozstrzygniqcia zapyta nia ofe rtowego
na skfad komputerowy, opracowanie graficzne,

przygotowanie wersji elektronicznej na stronq oraz druk
"piqciu numer6w kwartalnika,,Nadzieja"

w ramach prowadzonego projektu

,,jeSte6My - publikacje dla os6b chorych na SM lll".

lnformujemy, i2 w dniu 12.03.20!8 r. zakodczono pol qpo*rnie ofertowe dotyczqce zapytania
ofertowego nr L|2OLS(PTSRoWPFRoN/PUB, z dnia 02.03.2018 r. wylaniajqc firmq, kt6ra zloiyla
najkorzystniejszq ofertq - Agencja Wydawnicza ,,PAJ-Press" S.C. Andrzej Kucharczyk, Jacek
Mrozowicz.
Komisja oceniajqca przyznala punkty wg kryterium zawartym w zapytaniu ofertowym nr
1,1 2OL8 | PTSROWPFRON/PU B, z d nia 02.03.20 18 r.
Z wybranq w drodze niniejszego zapytania ofertowego firmq zostanie podpisana stosowna umowa.

JednoczeSnie dziqkujemy za udzial w postqpowaniu i zachqcamy do uczestnictwa w kolejnych.
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Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddziat Warszawski

PROTOKOT

z wyboru najkorzystniejszej oferty na skfad komputerowy, opracowanie graficzne,

przygotowanie wersji elektronicznej na stronq oraz druk
piqciu numer6w kwartalnika,,Nadzieja"

w ramach Prowadzonego Projektu

,,jeSte6My - publikacje dla os6b chorych na SM lll",
realizowanego ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os5b Niepefnosprawnych

N r postq powa n ia : l/20 1 8/PTSROWPFRON/PLIB, z dnia 02.03 .20 1 8 r.

l. Zamawiajqcy:
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddzial warszawski

ul. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa, biuro@ptsr.waw'pl

ll. Przedmiot zamowienia: 
1

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie:
1) skladu komputerowego,
2) opracowania graficznego, w tym projektu okladki,

3) wersji elektronicznej publikacji na stronq,

4) wydruk piqciu numer6w kwartalnika,,Nadzieja" wrazz dostawq do siedziby Zamawiajqcego w

terminie nie przekraczajqcym 3 dni roboczych od dnia wydruku.

Szczeg6fowo:
a) sklad komputerowy
W ramach skladu Wykonawca zobowiqzuje siq do nieograniczonej liczby korekt, a tak2e

informowania ZamawiajEcego o istotnych kwestiach (np. aktualnej liczby arkuszy wydawniczych,

liczby stron), mogqcych wplywai na koniecznoSi uzupelnienia publikacji o dodatkowe teksty lub

usuniqcia czqSci tekst6w w celu zachowania odpowiedniej objqtoSci'

Materialy na przygotowanie poszczeg6lnych numer6w dosylane bqdq przez Zamawiajqcego

stopniowo w formacie DOC, przewidujemy wydruk jednego numeru raz na 2-4 miesiqce.

Jeden numer pisma obejmowai bqdzie minimum 3 arkusze wydawnicze.

b) opracowanie graficzne

Opracowanie graficzne dotyczyi bqdzie zar6wno Srodka kwartalnika, jak i jego okladki.

Wykonawca zobowiqzuje siQ do zaproponowania przynajmniej 3 wersji okfadki, przY

uwzglqdnieniu ewentualnych sugestiiZamawiajqcego, oraz zapewnienia min. 5 zdjqi itp'

c) przygotowanie wersji elektronicznej publikacji na stronq
po wydruku danego numeru Wykonawca prze(le Zamawiajqcemu pocztq elektroniczna jego

wersjq elektronicznq (format PDF) oraz okladkq (format JPG) do zamieszczenia na stronq.

d) druk piqciu numer6w kwartalnika ,,Nadzieja" wrazz dostawq do siedziby Zamawiajqcego

Wykonawca zobowiqzuje siq do wydruku 5 numer6w kwartalnika ,,Nadzieja" przy uwzglqdnieniu

nastqpujqcych pa ra metr6w:
- format 85,

- objetoSi ka2dego numeru od ok. 60 do 76 stron,

- druk powiqkszony w kolorze,
- papier - Srodek kreda min. 1109, okladka 2509 bfysk + folia mat,

- liczba egzemplarzy danego numeru - 1-200 szt,

- oprawa zeszytowa.
po wykonaniu druku Wykonawca zobowiqzuje siq do bezpfatnego dostarczenia publikacji do
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/ SOts polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddziat Warszawski/t nn./ | --l\
/ | tiedziby Zamawiajqcego w terminie nie przekraczajqcym 3 dni roboczych od dnia wydruku.

t

l 
lll. Termin sktadania ofert:09.03.2OI8r.

Ji tV. Termin wykonania ustugi: marzec 20L8 r' - marzec 2OL9 r'

I v. Dnia 02.03.2018r. Zamawiajqcy wysfaf informacjq do nastqpujqcych potencjalnych wykonawc6w:

L.p. Nazwa oferenta
L PLATIN SP. Z O.O.

2 SOLIDART Sp. z o.o.
3 Agencja Wydawnicza "PAJ-Press" S.C.

Andrzei Kucharczyk, Jacek Mrozowicz,

Vl. Spos6b upublicznienia oferty:
Oferta upubliczniona zostala na stronie internetowej Zamawiajqcego (w zakladce ogfoszenia) oraz

w Jego siedzibie.

Vll. Do dnia 09.03.2018 r. wplynqly nastqpujqce oferty:
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POLSKIE

ZRZESZENIE

INZYNIEROW I

TECHNIKOW

SANITARNYCH

UL.

PIERNIKARSKA

4 / 187-LO1
TORUN

2018-03-
08

POZYTTWNA

6720,00 Zt-. / 43,45 PKT. 20

2

AGENCJA

WYDAWNICZA

PAJPRESS S.C.

ANDRZEJ

KUCHARCZYK

JACEK

MROZOWTCZ

UL. DI.UGA 82,

97-200
TOMASZOW
MAZOWIECKI

2018-03-
08

POZYTYWNA

3650,00 z+' /80PKT. 20

3

GRAFPOL

AGNIESZKA

BLICHARZ-

KRUPINSKA

UL.

CZARNIECKIEGO

1, 53-650
WROCI.AW

2018-03-
08 POZYTYWNA

3675,00 Zl /79,46PKT. 20
I
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LMPROMOTION

BEATA

DUBANIEWICZ

UL.

SIENKIEWICZ

13,05-119
LEGIONOWO

20r.8-03-
08

POZYTYWNA
6539,40 Z+- / 44,65 PKr. 20

5
ZAPOL SOBCZYK

SP.J.

UL. PIASTOW

42,7L-062
SZCZECIN

2018-03-
09

NEGATYWNA (ZAt.

NR2OFERTY-BIAD
FORMALNY-BRAK

INFORMACJIO

BRAKU POWIAZAN)

NIE PODLEGA OCENIE

NIE

PODLEGA

OCENIE

6

WYDAWNICTWO

DRAGON SP. Z

o.o.

UL. '

BARLICKIEGO 7,

43-300 BIELSKO

BIALA

2018-03-
08

POZYWWNA
6324,A02+- / 46,L7 PKr. 20

7

AGENCJA

WYDAWNICZA

ARGISPOT.KA

UL.

ZEGIESTOWSKA

tL,50-542
WROCI.AW

2018-03-
08

I

POZYTYWNA
5292,OOk / 55,L8PKT. 20

8 ARTGROUP

UL.

RADOSZOWSKA

26 A,44-280
RYDUT.TOWY

2018-03-
08 POZYTYWNA

18913,00 Z+- l t5,44
PKT.

0

9

OFICYNA

WYDAWNICZA

ZIMOWIT

UL. BOYA

ZELENSKIEGO

27,35-LO5
RZESZ6W

2018-03-
09 POZYTYWNA

5670,00 zt / 51,50 PKT. 20

10

e-bit Edyta

Wojciechowska-
Jadczak

UL. KOIOWA
42,03-536

WARSZAWA

2018-03-
09 POZYTYWNA

4935,00 Zt- / 59,L7 PKT. 20

Od dnia 10.03.2018 r. do L2.O3.2018 - brak ofert

Vlll. Kryterium wyboru oferty stanowifa:
- Najni2sza cena - 80 pkt.
- DoSwiadczenie - 20 pkt.:

Spos6b przyznawania punkt6w:

a) Zasady oceny kryterium ,,Cena" - 80 pkt:

C min

X c = ----------- x 80 pkt.

ci
gdzie:

Xc - warto6i punktowa cenY

C min - najni2sza cena spoSr6d wszystkich wa2nych i nieodrzuconych ofert
Ci - cena w ofercie ,,i"

b) Zasady oceny kryterium ,,DoSwiadczenie" - 20 pkt.:

- doSwiadczenie w komputerowym skladzie i druku publikacji (w tym pisma, broszury, ksiE2ki)

w okresie ostatnich S-ciu lat - 15 publikacji - 0 pkt.

- do5wiadczenie w komputerowym skladzie i druku publikacji (w tym pisma, broszury, ksiq2ki)

S P"i'stwo*yfundu'
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Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddzial Warszawski

w okresie ostatnich 5-ciu lat -16-20 publikacji- 10 pkt.
- do6wiadczenie w komputerowym skladzie i druku publikacji (w tym pisma, broszury, ksiq2ki)
w okresie ostatnich 5-ciu lat - pow. 20 publikacji - 20 pkt.

r: UZASADNIENIE

Komisja Ofertowa na posiedzeniu w dniu 12.03.2O18 r. dokonala wyboru oferenta, kt6ry zfo2yl
najkorzystniejszq ofertq i uzyskal najwyiszq ilo56 punkt6w wg kryterium cena g0 pkt. oraz
do5wiadczenie 20 pkt.

L.p. Nazwa oferenta lloSd

punkt6w
cena

llo5i punkt6w
doSwiadczenie

Razem

L Agencja Wydawnicza
"PAJ-Press" S.C. Andrzej
Kucharczyk, Jacek
Mrozowicz,

80 20 100

. Postqpowanie przeprowadzifa Komisja w skladzjpt . ^v-
1. Katarzyna Sadfowska - przewodniczqcy I frJryL,
3. Hanna KapuSniak - Sekretarz ' / 4 Al,rls z
2. Matsorzata Kitowska - czfonek ()rLq tr - t

Data sporzqdzenia protokolu - L2.03.20L8

Zatwierdzif:

Oddzialu

Projekt wsp6ffinansuje
$ rarisr*.o*yFundus:

{f/ Rehabilitarji os6b
tl Niepelnospfawnych


