Warszawa, dnia 17.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015/ LIDER
[N INIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ZAPYTANIA OFERTOWEGO W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ]

I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa firmy: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa
NIP: 524-100-54-38, REGON: 010228830

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1

Przedmiotem zamówienia jest:

1.1

Publikacja case studies

Opracowanie redakcyjno-edytorskie i techniczne, w tym skład, wykonanie projektu okładki i druk publikacji
w formie książkowej zawierającej case studies z projektu pt. „Źródła kapitału społecznego w praktykach
zarządzania organizacjami” realizowanego w terminie 01.01.2014 – 31.12.2016.
Przygotowanie i wydrukowanie publikacji (książki), w tym w szczególności:
1.1.1

weryfikacja językowa i korekta techniczna 60 opisów przypadków (case studies) tekstów w języku
polskim dostarczonych przez Zamawiającego o łącznej obj. ok. 900 stron,

1.1.2

weryfikacja językowa i korekta językowa będzie przygotowana dla każdego przypadku oddzielnie w
ciągu 5 dni roboczych od przesłania danego przypadku przez Zamawiającego.
Zweryfikowane językowo i skorygowane teksty będą na bieżąco publikowane przez Zamawiającego
na stronie internetowej http://studiumprzypadku.edu.pl,

1.1.3

opracowanie layoutu publikacji (środek czarno-biały) w porozumieniu z Zamawiającym,

1.1.4

przygotowanie projektu graficznego okładki publikacji (w kolorze),

1.1.5

wykonanie składu publikacji, korekty technicznej i przygotowanie pliku publikacji do druku,

1.1.6

wydrukowanie publikacji w nakładzie nie mniejszym niż 500 egz. przy spełnieniu następujących

wymagań: okładka karton błysk 130 gramów, środek papier offsetowy 80 gramów, grzbiet klejony,
1.1.7

wykonanie plików elektronicznych publikacji w formatach PDF, EPUB oraz MOBI,

1.1.8

dostarczenie wydrukowanego nakładu do siedziby Zamawiającego, we wskazanym przez niego
terminie.

1.2

Publikacja notatek dydaktycznych

Opracowanie redakcyjno-edytorskie i techniczne, w tym skład, wykonanie projektu graficznego notatek
dydaktycznych . Zamówienie nie przewiduje druku.
Opracowanie redakcyjne notatek dydaktycznych (scenariuszy zajęć):
1.2.1

weryfikacja językowa i korekta techniczna 60 notatek dydaktycznych (5 stron każda) tekstów w
języku polskim dostarczonych przez Zamawiającego, o łącznej obj. ok. 300 stron,

1.2.2

weryfikacja językowa i korekta językowa będzie przygotowana dla każdej notki dydaktycznej
oddzielnie w ciągu 5 dni roboczych od przesłania danej notki przez Zamawiającego.
Zweryfikowane językowo i skorygowane teksty będą na bieżąco publikowane przez Zamawiającego
na stronie internetowej http://studiumprzypadku.edu.pl,

1.2.3

opracowanie layoutu publikacji (środek czarno-biały),

1.2.4

wykonanie składu publikacji, korekty technicznej i przygotowanie pliku publikacji do zamieszczenia
na stronie internetowej,

1.2.5

wykonanie plików elektronicznych publikacji w formatach PDF, EPUB oraz MOBI ,

1.2.6

przesłanie opracowanych plików w wersji elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez
Zamawiającego nie później niż w terminie 60 dni od przysłania przez Zamawiającego całości
materiału do Wydawcy.

1.3

2

Materiał winien stanowić spójną całość oraz być w zgodny z założeniami Projektu „Źródła kapitału
społecznego w praktykach zarządzania organizacjami”. Zamówienie jest finansowane ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Postanowienia szczegółowe:

2.1

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego całość praw autorskich związanych z
przedmiotem umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2.2

Publikacje studiów przypadków oraz notatek dydaktycznych będą dostępne na stronie
http://studiumprzypadku.edu.pl od momentu dokonania opracowania edytorskiego przez
wydawnictwo wyłonione w konkursie.
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2.3

Wydawnictwo wyłonione w konkursie ofert zobowiązuje się, po złożeniu całości materiału, o którym
mowa w punkcie 1.1, do przekazania całej publikacji do recenzji. Zamawiający wskazuje Recenzenta, a
płatność za recenzje będzie wliczona w koszty publikacji, które obciążą Zamawiającego.

2.4

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

2.5

Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone zgodnie z przepisami Prawo Zamówień Publicznych i nie
podlega jej przepisom.

III. WYMAGANIA KONIECZNE DO ZŁOŻENIA PRAWIDŁOWEJ OFERTY
1.1.

Minimum 5-letnie doświadczenie w publikowaniu tekstów naukowych.

1.2.

Zapewnienie dystrybucji w księgarniach stacjonarnych i online.

IV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA OFERENTÓW
1.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej,
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań załącznik nr 1
zapytania ofertowego.

2.

Wystarczającym powodem do wykluczenia Wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych
oświadczeń i dokumentów.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Oferentami.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony Formularz Oferty –załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
- oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania,
- przykłady realizacji podobnych projektów dydaktyczno–naukowych (można przedstawić je w
formie PDF-ów bądź podać adres strony WWW, na której są dostępne),
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- informację na temat współpracy wydawniczej ze szkołami wyższymi w ciągu ostatnich 5 lat
(informacja powinna zawierać listę zrealizowanych publikacji).
2. Oferta cenowa powinna być złożona w polskiej walucie (PLN) wartość brutto.
3. W przypadku ofert składanych za pomocą poczty elektronicznej dokumenty należy zeskanować
lub przesłać w formacie PDF. Dopuszcza się też wskazanie linku (serwera ftp.), z którego
Zamawiający będzie mógł pobrać materiały.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferta powinna być przesłana:

1.1

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nauka@kozminski.edu.pl lub

1.2

poczty poleconej (decyduje data wpływu) lub

1.3

za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) lub

1.4

dostarczona osobiście (decyduje data wpływu) na adres:
Akademia Leona Koźmińskiego,
Biuro Obsługi Działalności Naukowej
ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa,
z dopiskiem Zapytanie ofertowe 2/2015/Lider

2.

Termin nadsyłania ofert: 30 kwietnia (czwartek) 2015 r.

3.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.

Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie
http://www.kozminski.edu.pl w zakładce Kadry i badania

5.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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VII. OCENA OFERT
1.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.1

Kryterium: Cena (KC) – maksymalnie 40

Metodyka wyliczenia punktów za to kryterium:
𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =

1.2

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
∗ 40
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

Kryterium: Doświadczenie w realizacji podobnych projektów dydaktyczno - naukowych (KD) –
maksymalnie 30 punktów.
Metodyka wyliczania punktów za to kryterium:
𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =

1.3

𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑦 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑧𝑛𝑎𝑛𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑜𝑤𝑖
∗ 30
𝑛𝑎𝑗𝑤𝑦ż𝑠𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑧𝑛𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑎𝑐𝑗𝑎

Kryterium: Doświadczenie we współpracy wydawniczej ze szkołami wyższymi w ciągu
ostatnich 5 lat (KDS)- maksymalnie 30 punktów.

Metodyka wyliczania punktów za to kryterium:
𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =

𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑦 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑧𝑛𝑎𝑛𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑜𝑤𝑖
∗ 30
𝑛𝑎𝑗𝑤𝑦ż𝑠𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑧𝑛𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑎𝑐𝑗𝑎

1.4

Ocena końcowa = KC + KD + KDS

3.

Łącznie badana oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt, na którą składa się suma punktów
uzyskanych z kryteriów: cena, doświadczenie w realizacji podobnych projektów, doświadczenie we
współpracy wydawniczej ze szkołami wyższymi.

4.

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o wszystkie kryteria.

5.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
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6.

Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru ofert) nie przysługują
odwołania.

VIII. PROCEDURA WYBORU OFERT
1.

Ocena ofert zostanie dokonana do 20 maja 2015 r.

2.

Z Oferentem, który uzyska najwyższy wynik punktowy zostaną przeprowadzone konsultacje
potwierdzające gotowość Stron do realizacji niniejszego zadania.

3.

W przypadku gdy konsultacje, o których mowa w pkt. 2 nie doprowadzą do podpisania umowy,
Zamawiający zaprosi Oferenta zajmującego kolejne miejsce na liście rankingowej.

4.

Oferta niespełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu zostanie
odrzucona.

5.

W przypadku, gdy wszystkie oferty będą przewyższać zaplanowany budżet, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem znajdującym się na pierwszym miejscu listy
rankingowej.

6.

Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że złożone
oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów do złożenia ofert
dodatkowych. Oferenci, składając dodatkowe propozycje, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w ofercie bazowej.

7.

Przed zawarciem umowy Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z kilkoma Wykonawcami, których oferty
zostały ocenione najwyżej, zwłaszcza gdy oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen
rynkowych. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Oferent zobowiązany jest złożyć
ofertę ostateczną w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia negocjacji. Przebieg negocjacji jest
odnotowywany stosowną informacją w protokole.

8.

Zamawiający w każdej chwili zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn.
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IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela kierownik projektu prof. ALK, dr
hab. Dominika Latusek-Jurczak - adres email: latusek@kozminski.edu.pl
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

X. ZAŁĄCZNIKI

Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTY
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Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany (podpisana)*
upoważniony (upoważniona)* do reprezentowania firmy

oświadczam, że nie jestem powiązany (powiązana)* osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.

Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.

Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3.

Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.

Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejsce i data

Podpis

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTY
Imię i Nazwisko
Ja, niżej podpisany (podpisana)*
upoważniony (upoważniona)* do reprezentowania firmy

Oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie i publikacje case studies oraz
redakcyjno-edytorskie i graficzne opracowanie notatek dydaktycznych
dla Akademii Leona Koźmińskiego w ramach projektu „Źródła kapitału społecznego w praktykach
zarządzania organizacjami” finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym nr
2/2015/Lider z dnia 17.04.2015r. na poniższych warunkach cenowych. Podana cena jednostkowa zawiera
wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.
Oświadczam, że zapoznałem (zapoznałam)* się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do nich
żadnych zastrzeżeń.
Oczekiwane wynagrodzenie
Ofertę składam na

(PLN) brutto.
ponumerowanych stronach.

Załączniki:
1.
2.
3.

Miejsce i data

Podpis

*niepotrzebne skreślić
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