Warszawa, dnia 22.02.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na
Opracowanie i wydanie anglojęzycznej publikacji (e-book) na temat sektora sprzętu medycznego
w Polsce na potrzeby promocji polskiej branży sprzętu medycznego za granicą
nr ref: p/4/DWP/2021

I.

ZAMAWIAJĄCY
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
REGON 017181095, NIP 526-25-01-444
www.parp.gov.pl
Osoba do kontaktów w sprawie ogłoszenia:
Michał Kołodziej
Biuro Zamówień Publicznych
Tel. 22 432 80 81
e-mail: bzu@parp.gov.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wydanie anglojęzycznej publikacji na temat
sektora sprzętu medycznego w Polsce, na potrzeby realizacji przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości Branżowego Programu Promocji Branży Sprzętu Medycznego w latach
2020-2022.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy (zadania):
1) przygotowanie części merytorycznej publikacji polegające w szczególności na dokonaniu
korekty językowej przekazanej przez Zamawiającego publikacji w języku angielskim;
2) przygotowanie anglojęzycznej bazy produktów/usług polskich podmiotów
z branży sprzętu medycznego polegające w szczególności na przygotowaniu treści
formularza zgłoszeniowego wraz z materiałem informacyjnym, obsługę zbieranych
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formularzy a także opracowanie profili podmiotów, które przesłały formularz zgłoszeniowy
i stworzenie na ich podstawie bazy produktów/usług;
3) przygotowanie graficzne, techniczne, skład i konwersję publikacji do postaci e-booka.
3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki techniczne platformy i warunki wykonania
zamówienia zostały określone odpowiednio w załączniku nr 2 (wzór umowy) i załączniku nr 1
do Zaproszenia (Opis Przedmiotu Zamówienia).

4.

Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:
79821100-6 - Usługi korektorskie
79822000-2 Usługi składu
79822500-7 Usługi projektów graficznych
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 tej
ustawy.

5.

III. TERMIN REALIZACJI
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie trzech miesięcy liczonych od dnia
podpisania umowy, z uwzględnieniem terminów określonych w OPZ.
IV. WARUNKI UDZIAŁU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek dotyczący
posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do
złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie przynajmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu graficznym, technicznym oraz
konwersji publikacji do postaci e-book, w tym minimum jednej publikacji w języku angielskim,
spełniających następujące parametry:
a) min. 10% ich objętości stanowiły wykresy lub tabele;
b) objętość minimum 50 stron.
Spełnienie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie treści tabeli w pkt 3, części III
Formularza ofertowego.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w
poszczególnych kryteriach:
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Cena – 70%
Doświadczenie Wykonawcy - 30%
2.

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów = cena oferty najniżej skalkulowanej/ cena oferty ocenianej) x 70
3.

4.
5.
6.

W kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami:
a) 30 punktów uzyska oferta tego Wykonawcy, który przedstawi w Wykazie wykonanych
usług (pkt. 4 części III Formularza ofertowego), dodatkowe (ponad usługi, których
Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
o których mowa w rozdziale IV Zaproszenia), 2 usługi, wykonane przez Wykonawcę w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na przygotowaniu
graficznym, technicznym i konwersji publikacji do postaci e-book, w tym minimum
jednej w języku angielskim, spełniających następujące parametry:
a. min. 5% ich objętości stanowiły wykresy lub tabele;
b. objętość minimum 30 stron.
b) 15 punktów uzyska oferta tego Wykonawcy, który przedstawi w Wykazie wykonanych
usług (pkt. 4 części III Formularza ofertowego), dodatkowo 1 usługę wykonanej przez
Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającą na
przygotowaniu graficznym, technicznym i konwersji publikacji do postaci e-book, w
języku angielskim, spełniającej następujące parametry:
a. min. 5% ich objętości stanowiły wykresy lub tabele;
b. objętość minimum 30 stron.
c) 0 punktów uzyska oferta tego Wykonawcy, który nie przedstawi w Wykazie
wykonanych usług (pkt. 4 części III Formularza ofertowego), żadnej usługi.
Zamawiający będzie przyznawał punkty jedynie za usługi, które spełniają wszystkie
wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 3.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
Cena przedstawiona przez Wykonawcę oraz inne warunki wykonania zamówienia nie
podlegają negocjacjom w trakcie oceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu
uzupełnienia (z wyjątkiem elementów ocenianych w kryterium) lub wyjaśnienia treści ofert.
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VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02 marca 2021 r. do godz. 11:00:
a)

2.

3.
4.

drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty przez Wykonawcę – na adres:
bzu@parp.gov.pl (w tytule maila w tytule maila proszę wpisać nazwę lub nr
postępowania);
b)
poprzez Bazę Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .
Instrukcję składania ofert poprzez Bazę Konkurencyjności można znaleźć pod poniższym
linkiem:
https://archiwumbazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instructio
n (Instrukcja oferenta BK2021).
Zaleca się przygotowanie oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
Zaproszenia (w przeciwnym przypadku, oferta musi zawierać wszystkie informacje wymagane
przez Zamawiającego).
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę
więcej niż jednej oferty spowoduje ich odrzucenie.
Oferta złożona po terminie (liczy się data wpływu oferty) nie będzie podlegała ocenie.

VII. ZASTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA LUB ZMIANY ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA
OFERT
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany Zaproszenia do złożenia oferty
bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym
prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy a została złożona więcej niż jedna
oferta, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

VIII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – wzór Formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia
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