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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 EUR) 

 
  

Dostawa kalendarzy biurowych z logo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  
(kalendarze trójdzielne, terminarze z piórnikiem, planery ścienne)  

(znak sprawy: Oferta AIP/03/2018) 
 
 

I.  NAZWA I ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 

 
WARSZAWSKI UNIWERSYTET 

MEDYCZNY 
Biuro Informacji i Promocji 

ul. Żwirki i Wigury 61 
02-091 Warszawa 
www.wum.edu.pl 

Osoba upoważniona do kontaktów z 
Wykonawcami: 

Jowita Stachowiak 
jowita.stachowiak@wum.edu.pl  

tel. (22) 57 20 117 
Biuro Informacji i Promocji, ul. Żwirki i Wigury 61, 

02–091 Warszawa, IV piętro, pok. 425 

 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa kalendarzy biurowych z logo 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  
 

2. Szczegółowe opisy przedmiotu oraz wielkości zamówienia:  
2.1 Kalendarz terminarz z piórnikiem = 350 szt.  
Format kalendarza 310 x 190 x 35 x 2 mm +/-5  mm.  
Pudełko piórnika wykonane z drewna/ ze sklejki, oklejane okleiną typu Milskin/Imitlin lub Geltex 
w kolorze białym lub granatowym (wg wytycznych Zamawiającego), grubość ścianki 8-10 mm.  
Terminarz / kalendarium: papier min. 80 g/m2, format 290-306 x 135-140  mm,  
kalendarium min. 3-języczne (PL,GB,RUS), układ tygodniowy z numeracją tygodni, skrócony 
kalendarz trzech miesięcy na każdej stronie, na ostatniej karcie kalendarz na rok następny. 
Indywidualna okładka: format  290-306 x 135-140  mm, druk 4+0, papier kreda min. 200 g/m2.  
Format nadruku reklamowego na pasku pod kalendarium: format 43-80 x 290-306mm,  
format nadruku reklamowego na grzbiecie: format 32-80 x 290-306 mm, papier kreda min. 200 
g/m2, druk 4+0.   
Projekt graficzny do przygotowania przez wykonawcę na podstawie otrzymanych materiałów 
i wytycznych. 
Wykończenie piórnika okleiną w kolorze białym lub granatowym (wg wytycznych 
Zamawiającego). 

 
2.2 Kalendarz planer B1 = 300 szt.   
Format 980 x 680 mm, karton jednostronnie powlekany min. 275 g/m2, druk 4+0, wykończenie 
listwy dostosowane kolorem do projektu (wg wytycznych Zamawiającego) z zawieszką po długim 

http://www.wum.edu.pl/


boku, górna listwa z zawieszką.  Projekt graficzny do przygotowania przez wykonawcę na 
podstawie otrzymanych materiałów i wytycznych. 

 
2.3 Kalendarz trójdzielny = 1600 szt.  
Format kalendarza: 310x840 mm, główka: indywidualna, wypukła, druk 4+0 + lakier UV, kreda 
170 g/m2 kaszerowana na tekturę z pianką, format główki: 310 x 210 mm, plecy: indywidualne, 
druk 4+0, karton jednostronnie powlekany 350g/m2 (karton GC-2 z włóknem wzdłuż dolnej 
metalowej listwy) , format pleców: 310 x 630 mm, kalendarium: format 290 x 135 mm, papier 
offsetowy 80g/m2, druk 2+0 (czarno-czerwone), kalendarium 5-języczne (PL,GB,D,RUS,FR), tło 
bieżącego miesiąca wyróżnione kolorystycznie (białe tło), tło miesiąca poprzedzającego 
i następne w kolorze szarym, łączenie kalendariów, główki, pleców za pomocą metalowych spiral, 
na dole pleców ozdobna listwa metalowa. Metalowa listwa i spirale kolorem dopasowane do 
projektów kalendarzy. Przesuwne okienko daty.  
Projekt graficzny do przygotowania przez wykonawcę na podstawie otrzymanych materiałów 
i wytycznych.  

 
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) z materiału dostarczonego przez 

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany wykonać do 2 wydruków próbnych 
(matchprintu kolorowego w skali 1:1) z główki kalendarza trójdzielnego. Zamawiający w 
dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania 
projektów kalendarzy. 

 
 
 

III.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia 
umowy. 

 

 
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty 
związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów zaproszenia do składania 
ofert, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.  

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego 
Zamawiającego - zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

5. Cenę oferty należy podać netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług 
(VAT). Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT). 

6. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 
podlegały zmianom. 

 
 
 
 
 
 



 
V. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%  

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto. 

3. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta 
otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru: 

Liczba punktów oferty badanej =   pkt 100
cena

cena=X
badana

min
A   

4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy 
składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

 
 
 

VI.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert.  
  
 
 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

4. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie atramentem 
nieścieralnym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty. Wymagane 
jest, aby wszystkie strony oferty oraz załączników były parafowane przez osoby 
podpisujące ofertę. 

6. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z  
innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie składane jest w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, kopia 
ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do 
podpisania oferty. 

8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez 
osoby upoważnione do podpisania oferty.  

 
 
 
 
 
 
 



VIII.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty należy złożyć, nie później niż do dnia  19 października  2018 r. do godz. 10.00  
2. Oferty można składać: 

a. W wersji papierowej  na adres: Biura Informacji i Promocji WUM, ul. Żwirki i Wigury 
61, 02-091 Warszawa  Prosimy oznaczyć ofertę na kopercie „Oferta AIP/ 03/2018” 

b. Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert: 
− pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf . na  adres 

biip@wum.edu.pl  
Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości „Oferta AIP/03/2018” 

3. W przypadku wyboru  przez Wykonawcę formy dostarczenia opisanej w pkt 2.b. VIII  
Zamawiający może zażądać dostarczenia oryginału oferty w terminie nie późniejszym niż 
do dnia podpisania umowy. 

4. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcy  
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: 

1) wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie 
„WYCOFANIE”. 

2) zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem 
„ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte i odczytane 
w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. 

 

IX. WYBÓR WYKONAWCY I SPOSÓB OGŁOSZENIA 

1.   Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszym zaproszeniu. 

2. Informację o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie http://biip.wum.edu.pl 
 
 
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ze zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, 
poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu. 
 
  

 

http://biip.wum.edu.pl/

