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Łódź, dn. 02.09.2013 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Nr 6/KAZ/RPO WŁ/2013  

 
1. Nazwa i adres zamawiającego. 

 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź  
NIP: 725-000-55-74, REGON 470569240; 
Tel. 042 291 78 93 
Fax. 042 664 37 50 
mail:e_ratajczyk@larr.lodz.pl 
 
 

2. Tytuł projektu. 
„Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji  
gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” 

 
3. Nazwa osi priorytetowej i jej działanie. 

 
Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2  
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw projekty dotyczące udziału  
lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą. 
 

 
4. Tryb udzielenia zamówienia. 

 
Zamówienie dotyczy realizacji usługi poniżej 14000 euro netto, jest udzielane w trybie  
zapytania ofertowego, kierowanego co najmniej do 3 Wykonawców, zgodnie z „Zasadami  
udzielania zamówień dla Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków  
RPO WŁ”.  
 
 

5. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie projektu katalogu, wydruk katalogu w ilości 
500szt., tłumaczenie zawartej treści w katalogu na język rosyjski dla uczestników misji 
gospodarczej do Kazachstanu w związku w udziałem w Polskiej Wystawie Narodowej w 
Aktobe, Kazachstan  w dniach 29.09-04.10.2013 r.  
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Komponent A) 
 
Wydruk katalogu o następujących parametrach (500 szt.): 

- Format po złożeniu 150mmx200mm 
- Wybrane- lakier błyszczący na okładce w 1 miejscu – 2,5x2cm zszywane zszywkami 
- Objętość całości 16 stron (środek 12 stron – kreda silk 170/150g, CMYK 4+4, lakier 
dyspersyjny, okładka 4 strony – kreda silk 300g, 4+0 
Dostarczenie do siedziby zamawiającego. 
 

      Komponent B) 
 

Projekt graficzny i skład katalogu na podstawie dostarczonych materiałów przez 
Zamawiającego (grafiki i zdjęcia).Wykonanie tłumaczenia dostarczonych materiałów 
na język rosyjski po stronie wykonawcy. Redakcja językowa tekstów i edycja zdjęć po 
stronie wykonawcy projektu. Projekt ma zakładać 1/2 strony tekstu w języku polskim i 
1/2 strona tekstu w języku rosyjskim oraz dodatkowe elementy graficzne. Zakładana 
objętość wersji polsko/rosyjskiej jedna strona A4 – w przybliżeniu 1500 znaków. 
Przybliżona ilość stron rozliczeniowych dla tłumacza- 4. 
 
 

Elementy kreacji powinny zawierać aktualne logotypy w wersji polskiej/anglojęzycznej ŁARR 
S.A. i Województwa Łódzkiego  oraz być zgodne z księgą identyfikacji wizualnej dostępnej na 
stronie 
 http://www.larr.lodz.pl/dokumenty/KSIEGA_ZNAKU_LARR.pdf  
  
Projekty powinny zawierać logotypy w wersji polskiej/anglojęzycznej:  

• Logotyp  - Unii Europejskiej z dopiskiem „Unia Europejska” i „Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego”, 

• Logotyp Programu Regionalnego, 
• Logotyp Województwa Łódzkiego, 

• Logotyp Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.  
Szczegółowe zasady rozmieszczania logotypów oraz ich wzory dostępne są  na stronie 
www.cop.lodzkie.pl, w zakładce informacja i Promocja (Księga Identyfikacji Wizualnej 
Narodowej Strategii Spójności 2007/2008 oraz Zasady promocji projektów dla beneficjentów 
RPO WŁ na lata 2007-2013).  
 

 
6. Prawa autorskie 

 



 
Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  z bud żetu państwa 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego  

 

 
 
Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  z bud żetu państwa 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego  

Wykonawca przekazuje na rzecz zamawiającego pełnię praw autorskich do koncepcji, kreacji 
graficznej, projektów graficznych oraz tekstów. 
 

7. Miejsce i termin składania ofert. 
 

Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:  
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź lub na adres mailowy, e-mail:e_ratajczyk@larr.lodz.pl 
 
Termin składania ofert upływa 10 września 2013 roku, do godz. 10:00. Oferty przesłane lub 
doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny 
zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania.  
 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny  
spełnienia tych warunków. 
 

O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień 
(udokumentowane min 3 realizacje) 
b) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe 
wykonanie zamówienia, 
c) nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 
d) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie, 
e) złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert   
 

9. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest: 
a)  Cena brutto dla Komponentów A) i B) – 60% im niższa cena – łączna wartość brutto 
oferty, tym większa wartość punktowa tego kryterium 
b) Atrakcyjność kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych dla Komponentu B) 
– 30% 
 
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów, obliczanych według wzoru: 
   
Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma maksymalnie 60 punktów i zostanie uznana za 
najkorzystniejszą w ramach tego kryterium. Oferty proponujące wyższą cenę otrzymają 
odpowiednio mniej punktów, obliczonych w następujący sposób: 
        A = (C : Co) x 100 x 0,60, gdzie: 
        A to liczba otrzymanych punktów przez danego Wykonawcę,  
        C to oferowana najniższa cena oferty (najniższa łączna wartość brutto),  
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        Co to cena oferty (łączna wartość brutto) oferowana przez danego Wykonawcę. 
 
Atrakcyjność kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych: Oferta zawierająca 
najatrakcyjniejszą  kreację graficzną, koncepcję i projekty graficzne otrzyma max. 40 pkt.  
 
Sposób oceny atrakcyjności kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych: Kreacja 
graficzna , koncepcja i projekty graficzne zostaną ocenione na podstawie załączonej do oferty 
koncepcji okładki oraz składu środka , w oparciu o wytyczne przedstawione w pkt. 5 
niniejszego zapytania. Wyboru dokona powołana komisja, składająca się z przedstawicieli 
ŁARR posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji kreacji, 
koncepcji i projektów graficznych. Każdy z członków komisji ma do dyspozycji pulę 40 pkt. 
Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym kryterium zostanie uznana ta, która zdobędzie 
największą ilość punktów ustalona na podstawie średniej arytmetycznej z liczby przyznanych 
punktów do liczby członków komisji biorących udział  w ocenie.  
 
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie spełniała wymogi formalne, nie 
będzie podlegać odrzuceniu i uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
W przypadku, jeśli dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej sumie punktów, 
Zamawiający wezwie tych Wykonawców do dodatkowych negocjacji. Wykonawcy składający 
oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.  
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru 
częściowego. Oferenci winni przedstawić ofertę dotyczącą Komponentu A) i Komponentu 
B) 
 
 
Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.larr.lodz.pl  do dnia 11 września 2013 roku oraz zamieszczona w siedzibie firmy w 
miejscu publicznie dostępnym. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia. 
 
 

10. Modyfikacja tre ści zapytania ofertowego. 
 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  
zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie  
przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie oraz  
podane do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny  
będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie  
pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
 

11. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,  
jeżeli: 
a) nie zostanie złożona żadna oferta, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą  
Zamawiający może przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, 
c) Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć 
wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy. 
d) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na  
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia. 
 
 

12. Opis sposobu przygotowania ofert -instrukcja dla oferentów. 
 

a) Oferta winna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania 
lub czytelnym pismem ręcznym. 

b) Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie 
muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką.  

c) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
d) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.    

e) Oferta powinna zawierać  projekt okładki i przykładowy skład środka. 
f) Oferta powinna zawierać koszty brutto: 

- wydruku dla Komponentu A) 
- kreacji graficznej dla Komponentu B) 

 


