
Nr zamówienia 2/DW/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

W sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringeibluma,

ul. Tłomaclde 3/5, OO-090 Warszawa (ŻIH)

2. Nazwa zamówienia: przygotowanie składu na podstawie gotowego layoutu do publikacji

A. Kichelewski, Ocaleni.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie składu na podstawie gotowego layouw do

publikacji A. ICchelewskJ, Ocaleni. Książka Uczy ok. 22,5 ark. Tekst jest jednolity z drobnymi

wyjątkami (jedno zdjęcie oraz jedna tabelka), ponadto standardowe elementy: spis treści,

cytaty blokowe, przypisy końcowe, bibliografia, indeksy oraz materiały źródłowe w formie

aneksu.

2) Kod CPV: 79822000-2 Usługi składu

3) Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę,

zastrzegając jednocześnie, że na stronie redakcyjnej, w miejscu zatytułowanym „skład”

zostaną umieszczone dane Wykonawcy, a nie podwykonawcy.

4. Istotne postanowienia umowy: nie dotyczy

5. Termin wykonania zamówienia: nie krócej niż 3 dni i nie później niż do 10 dni od momentu

przekazania kompletu plików do opracowania.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udzialu

postępowaniu:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenie określonej działalności zawodowej, o ile wynika

to z odrębnych przepisów: nie dotyczy,

2) doświadczenia: nie dotyczy,

3) dysponowania odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia: nie dotyczy,

4) dysponowania potencjałem technicznym: nie dotyczy,

5) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy.

7. Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie Liczba
. Kryterium

kryterium pkt

C. Cena za realizację Przedmiotu zamówienia 70

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (nie krócej niż 3 dni i nie dlużej

T. niż 10 dni od momentu przekazania kompletu plików do opracowania) 30



Razem 100

Opis sposobu przyznania punktacji w ww. kryteriach:

1) Cena (C)

a) Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę

wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustała cenę. Cena ta będzie

brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty najkorzystniejszej,

b) podczas oceny ofert w rym kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia:

oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego

kryterium, tj. C, = 70 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z

następującym wzorem: (Ci, : Cb) x 70 pkt, gdzie: Cmi, — cena oferty minimalnej, Cb — cena

oferty badanej,

c) cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

d) cena musi być wyższa niż o i musi być podanaw polskich złotych, cyfrowo oraz określona

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

2) Termin (fl:
a) Wykonawca szacuje czas na przygotowanie całego składu i podaje liczbę dni

kalendarzo\wch,

b) podczas oceny ofert w rym kryterium stosowany będzie następujący sposób obliczenia:

oferta z najkrótszym terminem wykonania uzyska maksymalną liczbę punktów

przewidzianą dla tego kryterium, tj. Ti, = 30 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną

przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Tmm : Tb) x 30 pkt, gdzie: Tm,n — termin

oferty z najkrótszym terminem realizacji Przedmiotu zamówienia, Tb — terrrńn oferty

badanej,

c) termin musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu

zamówienia,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, króm uzyska największą liczbę punktów,

tj. O = C + T,

Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza oferty.

8. Termin składania ofert: ofertę należy przesłać do 28.04.2021 r. do godziny 12:00. Za dzień

złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, oferty złożone po terminie zostaną

odrzucone.

9. Miejsce i forma składania ofert: ofertę należy przesłać zgodnie z treścią formułarza

ofertowego na adres: e-.mafl: jpikula®jhipL

10. Osoba do kontaktu ze strony Żydowskiego Instytutu Historycznego: Joanna Pikuła,

tel. 784 366 451, adres e-mail: jpikula@jhi.pl.

11. Załączniki do zapytania ofertowego:

1) Wzór formularza ofertowego,

2) Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o zamówienia publiczne.



Postanowienia ogólne

1. O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty pozostające z ŻIN-em w takim stosunku

prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w

wyborze Wykonawcy zamówienia.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca składa ofertę zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego.

4. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę poprzez

ponowne przesłanie oferty zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego z adnotacją w ofercie

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

5. ŻIH przed upływem terminu składania ofert zastrzega sobie prawo do niedokonania

rozstrzygnięcia postępowania i niedokonania %n”bom najkorzystniejszej oferty.

6. ŻIH zastnega sobie możliwość negocjacji z Wykonawcami, którzy zlożyb oferty, w zakresie

szczegółów wykonania zamówienia oraz ewenwalnie wysokości ceny w zakresie

jej zmniejszenia. E\yenwalne negocjacje w zakresie ceny Źli-1 przeprowadzi ze wszystkimi

Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty.
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Data i podpis Dyrektora



(Miejsce i data)

_______________________________

r.

Zamawiający:

Żydowski Instytut Historyczny

im. Emanuela Ringeibluma

ul. Tłomackie 3/5, OO-090 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Nr telefonu:

Adres e-maił:

Osoba do kontaktu:

Oferujemy wykonanie zamówienia pn.: przygotowanie składu do gotowego layoutu publikacji

A. ICchelewski, Ocaleni, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych

w zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem: (słownie:

_______________________________

zł brutto.

Podana kwota obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia (nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 10 dni):

Część zamówienia, jakie wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy:

Oświadczam, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

Data i podpis czytelny Wykonawcy

Załącznik: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pana danych osobowych jest Zydowski Instytut Historyczny im. Emanuela R.ingelbluma

z siedzibą w Warszawie przy iii. Tiomackie 3/5 (OO-090 Warszawa) — dalej ŻIH.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ZIH możliwy jest elektronicznie pod adresem

iodo@jhi.pl lub listownie pod adresem korespondencyjnym ŹlE!.

3. Wykorzystujemy dane osobowe:

a) aby nawiązać i uksztaitować treści umów zawieranych przez ŹIH, dokonywać w nich zmian i móc je rozwiązać;

b) aby zapewnić wykonanie prawi obowiązków wynikających z zawartych umów w tym do rozwiązywania sporów,

zbierania opiat i rozwiązywania problemów;

c) aby spełnić obowiązki nałożone na ŹIH przez prawo, takich jak obowiązki podatkowe, ubezpieczeniowe,

statystyczne;

d) aby móc realizować statutowe cele ŹlE! a zwłaszcza zadania edukacyjne, kulturalne i naukowe;

e) aby móc udostępniać nasze zbiory a także ochronić powierzone nam dobra kultury;

aby móc dostarczać informacje o naszych dzialaniach, organizowanych wydarzeniach oferowanych produktach;

g) aby zapewnić, że treści na naszych stomach www są prezentowane w optymalny sposób;

4. Dane osobowe są przechowywane do chwili gdy zrealizujemy cel w jakim zostały zebrane, upłynie okres

przechowywania dokumentów nałożony przepisami prawa, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzame danych,

złożony wniosek o wstrzymanie przetwarzania, przeniesienie danych lub usunięcie danych. Zastrzegamy sobie

prawo do przechowywania części zgromadzonych danych w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu, po

zakończeniu ich przetwarzania, w celu uniemożliwienia dalszego przetwarzania danych.

5. Przetwarzamy dane na podstawie:

a) zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;

b) konieczności wykonania zawartych umów;

c) wypeinienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;

d) zapewnienia ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą dane

6. Nie sprzedajemy danych osobowych w celach komercyjnych. Możemy natomiast przekazywać dane innym

instytucjom i firmom w celu wykonania umów, przepisów prawa lub zadań statutowych. W szczególności dotyczy

to: przewoźników, firm kurierskich, pocztowych, logistycznych, usług mailingowych (newslettery itp.), obsługi

finansowo-kadrowej, obsługi i utrzymania systemów ITi baz danych. Wszystkie podmioty, którym przekazujemy

dane spełniają wymogi bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, co są zobowiązane potwierdzić na żądanie

Administratora.

7. Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia

swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia

swoich danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych o Ue nie uniemożliwi to wykonania zadań do których

zobowiązują nas przepisy prawa.

Aby skorzystać z przysługujących praw, osoba, której dotyczą dane powinna skontaktować się z Inspektorem Ochrony

Danych Osobowych w ŹIH.

Każda osoba, której dotyczą dane, ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się

ochroną danych osobowych.

Data i podpis Wykonawcy


