Kętrzyn dnia 19.04.2021r.
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
Nr sprawy: BRM.042.3.29.2019/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Miejska Kętrzyn zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty w przedmiocie
„Publikacja artykułów w prasie dotyczących projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa
kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.
I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia:
1) Opracowanie graficzne i publikacja w prasie 6 artykułów w wersji kolorowej przygotowanych na
podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego dotyczących projektu pn. „Zachowanie
dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.
2) Treść merytoryczna każdego artykułu dostarczona będzie przez Zamawiającego na wyznaczony
przez redakcję adres email w terminie ustalonym z Wykonawcą.
3) Artykuł zajmować będzie ok. ½ strony uwzględniając wymagane logotypy oraz min. 1 zdjęcie
związane z realizacją projektu.
4) Artykuł będzie publikowany w prasie o zasięgu minimum lokalnym obejmującym zakresem co
najmniej powiat kętrzyński o minimalnym nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy.
5) Artykuł zostanie umieszczony na trzeciej stronie gazety.
6) Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia treści wraz z grafiką i logotypami, dostosowania szaty
graficznej odpowiadającej grafice wydawnictwa, w którym ukaże się artykuł.
7) Wykonawca na podstawie przekazanych materiałów przygotuje finalny format publikacji.
8) Dzień publikacji – dowolny dzień tygodnia pomiędzy poniedziałkiem, a piątkiem.
9) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wersji ogłoszenia
przygotowanej do druku, przed jego publikacją w prasie, w celu wniesienia ewentualnych poprawek.
10) Ostateczny projekt graficzny ogłoszenia wymaga akceptacji Zamawiającego.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo autorskie do zamieszczonego artykułu prasowego oraz
wyłączność dotyczącą jego powielania na stronach www. Zamawiającego oraz w mediach
społecznościowych Zamawiającego.
12) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia publikacji artykułu w prasie, zobowiązany będzie do przesłania
Zamawiającemu 2 egzemplarze papierowej wersji numeru, w którym ukazał się artykuł.
13) Każda publikacja zostanie opatrzona nazwą projektu oraz obowiązującymi oznaczeniami graficznymi
zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej z wykorzystaniem znaków (logotypy) UE, RPO Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) oraz zgodnie z Podręcznikiem
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji.
14) Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach działań promocyjnych projektu pn. „Zachowanie
dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” i jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020.
2. Kod CPV
79970000-4 - Usługi publikacji
II.

TERMIN REALIZACJI
Zamówienie będzie wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 15 czerwca 2021r.
Szczegółowe terminy publikacji uzgodnione będą z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do
kontaktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
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III. WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ZAMÓWIENIA:
O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem
ofertowym;
2) ich zakres działalności obejmuje świadczenie usług określonych w przedmiocie zapytania
ofertowego;
3) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5) posiadają odpowiedni potencjał techniczny i organizacyjny;
6) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia;
7) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo;
8) spełniają wymóg minimum 15 tyś. egzemplarzy średniego nakładu pojedynczego numeru
obejmującego zakresem co najmniej powiat kętrzyński.
9) nie są w likwidacji lub nie ogłoszono wobec nich upadłości (chyba, że po ogłoszeniu upadłości
wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego).
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w formie pisemnej:
1) w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, która ma być zabezpieczona w sposób
uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania do siedziby Zamawiającego
na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 z dopiskiem
„Oferta na publikację artykułów w prasie do projektu”,
lub
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, która powinna być opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w formie skanów (np. pdf, jpg) wszystkich wymaganych dokumentów
na adres poczty elektronicznej: j.bednarska@miastoketrzyn.pl podając w tytule nr postępowania.
a) oferta musi znaleźć się na skrzynce odbiorczej Zamawiającego: j.bednarska@miastoketrzyn.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2021 r. do godziny 9:00. Liczy się data
i godzina wpływu oferty na serwer pocztowy Zamawiającego.
5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy oraz zawierać nazwę wykonawcy i siedzibę lub pieczątkę
nagłówkową firmy.
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych do oferty.
7. Ofertę stanowi FORMULARZ OFERTY, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
8. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) wypełniony FORMULARZ OFERTY – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwo)
– jeżeli dotyczy,
3) w przypadku złożenia ofert po wyznaczonym przez zamawiającego terminie składania ofert lub
nie spełniających wymogów określonych przez zamawiającego, oferty takie nie będą brane pod
uwagę.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: „ Cena” - 100%
2) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cena (maksymalne wynagrodzenie umowne brutto) oferty najtańszej
___________________________________________________________ x 100 x waga (100%) = liczba punktów
Cena (maksymalne wynagrodzenie umowne brutto) oferty badanej

3) W kryterium „Cena ” maksymalnie można uzyskać 100 pkt. Wynik działania zostanie zaokrąglony do
2 miejsc po przecinku.
4) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
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VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Zaoferowana cena powinna uwzględnić wykonanie wszystkich prac i czynności (w tym kolportaż)
oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na
warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.
2. Nie uwzględnienie przez Oferenta jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu
zamówienia na etapie złożenia oferty nie będzie podstawą roszczeń Oferenta w stosunku do
Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak i po jego wykonaniu.
3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym,
powinien w cenie
ofertowej ująć wszelkie
koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, podana cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT.
5. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
6. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę nie będą podlegały zmianom.
7. W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazania praw autorskich i pokrewnych przedmiotu
zamówienia na wszystkie pola eksploatacyjne, w szczególności;
a) utrwalanie i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym drukiem) w jakimkolwiek nośniku
m. in. płycie DVD, pendrive;
b) wprowadzanie do komputera oraz sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
c) publicznego udostępniania materiałów, w tym w internecie;
d) publicznego odtwarzania;
e) użyczania.
Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie .
VII.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.04.2021 r., do godz. 9.00
a) w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
z dopiskiem: „Oferta na publikację artykułów w prasie do projektu” lub
b) w formie elektronicznej na adres e-mail: j.bednarska@miastoketrzyn.pl. Liczy się data
i godzina wpływu oferty na serwer pocztowy Zamawiającego podając w tytule nr postępowania
BRM.042.3.29.2019/2021
.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Kontakt z zamawiającym jest możliwy drogą elektroniczną: e-mail: j.bednarska@miastoketrzyn.pl
IX. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
11-400 Kętrzyn, NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440;
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: iod@miastoketrzyn.pl lub pisemnie na adres
Administratora danych: Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania
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ofertowego znak: BRM.042.3.29.2019/2021 pn.: „Publikacja artykułów w prasie dotyczących
projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego
otoczeniem”.
4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych
przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane, po
uprzednim ich zanonimizowaniu, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn.
zm.);
5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub
innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator
Danych Osobowych;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest
wymogiem związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych uniemożliwiają udzielenie zamówienia publicznego;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawi do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. W związku z powyższym, Wykonawca w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego złoży stosowne oświadczenie.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMOWY
1. Strony podpiszą umowę, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy
w każdym czasie bez podania przyczyny.
XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości
poniżej 130 000 zł netto oraz zamówień, o których mowa w art. 11-14 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych” – Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 399/2020 z dnia 31.12.2020r.

Burmistrz Miasta Kętrzyn
(-) Ryszard Niedziółka

W załączeniu:
1. Wzór formularza oferty -załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
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