
 

 
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw  

w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” 

Załącznik nr 1  

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Informacje o Zamawiającym  

  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9,  

tel.(17) 852 23 44,  fax.(17) 853 63 81 

Adres e-mail : biuro@wfosigw.rzeszow.pl 

Strona internetowa zamawiającego: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl 

 

Oznaczenie niniejszego postępowania: BZ.220.007.2017/2 

 

Tryb udzielenia zamówienia  

Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2015.2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp) – wartość zamówienia nie 

przekracza kwoty 30 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie 

zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2016 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2016 r.  

w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień o wartości poniżej 30.000 euro  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

 

Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, opracowanie merytoryczne i graficzne, skład, 

korekta, druk i oprawa materiałów pokonferencyjnych w formie skryptu oraz artykułu 

prasowego.  

1. Przygotowanie oraz emisja artykułu opisującego zagadnienia omówione podczas 

konferencji pn. „Smog nieodłączny towarzysz niskiej emisji to nasz współczesny smok”, 

organizowanej przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie – Dział Doradców Energetycznych – poświęconej możliwościom poprawy 

jakości powietrza na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (konferencja 

tematyczna związana z zagadnieniem doradztwa energetycznego). 

Termin konferencji: 26  kwietnia 2017 r. 

Miejsce konferencji: Hotel NOWY DWÓR  Świlcza, 

w tym: 

 uwzględnienie treści informacji dotyczące współfinansowania projektów ze środków 

POIiŚ 2014-2020 w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla 

sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 

energetycznej i OZE”, 

 przekazanie do akceptacji artykułu w postaci pliku elektronicznego w wersji 

edytowalnej oraz skanu dokumentu podpisanego przez Wykonawcę w terminie do 14 

dni roboczych po zakończeniu konferencji, 

 emisja w prasie o zasięgu co najmniej regionalnym.  

2. Przygotowanie i wydruk 300 sztuk skryptu opisującego zagadnienia omówione podczas 

konferencji - w terminie do 20 czerwca 2017 r.    

 

http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/


 

 
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw  

w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” 

Szczegółowy opis skryptu:  

Lp. Nazwa produktu Ilość 

sztuk 

Opis produktu 

1. Skrypt 300  format A4,  

 około 30 stron(+/-5 stron) + okładka,  

 strony dokumentu zszywane,  

 papier: gramatura 100g/m
2
 

 okładka - kreda błysk 150g/m
2
 

 Skrypt przygotowany zgodnie z kolorystyką określoną 

w Księdze Identyfikacji Wizualnej dla Programu 

Infrastruktura i Środowisko oraz dla projektu 

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora 

publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w 

zakresie efektywności energetycznej i OZE”. 

 

3. Zamówienie obejmuje: 

 zebranie materiałów pokonferencyjnych od prelegentów biorących udział  

w konferencji, 

  opracowanie projektu graficznego skryptu na podstawie zebranych materiałów, 

 przekazanie  do akceptacji artykułu w postaci pliku elektronicznego w wersji 

edytowalnej oraz skanu dokumentu podpisanego przez Wykonawcę. 

  wydruk skryptu po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu graficznego  

i treści,  

 dostawa na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

4. KOD CPV – 79970000-4 – usługi publikacji. 

 

Termin realizacji zadania: 
od daty podpisania umowy do 20 czerwca 2017 r.  

 

Kryteria ocen ofert 

Zamawiający dokona oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert w oparciu o Kryteria: 

 

A. Cena – 40% 

 

Należy podać wynagrodzenie za opracowanie i emisję artykułu oraz opracowanie i wydruk 

skryptu.  

 

B. Wiedza i doświadczenie – 60% 

 

Punktacja:  

Dodatkowe punkty (0-60 punktów) zostaną przyznane Wykonawcy za doświadczenie przy 

realizacji podobnych zamówień oraz wiedzę merytoryczną w zakresie ochrony i inżynierii 

środowiska w tym energetyki, niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii, itp.   

 

Za każdą publikację popularno-naukową o tematyce związanej z gospodarką 

niskoemisyjną Wykonawca otrzyma 5 punktów (maksymalnie 60 punktów).  

 

 



 

 
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw  

w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” 

Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór: 

 

OF= A + B 

 

gdzie: 

OF – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, 

A, B – liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę w poszczególnych 

kryteriach wskazanych powyżej.  

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska sumarycznie 

największa liczbę punktów.  

 

Opis sposobu przygotowania ofert 

 

Oferty mogą składać wyłącznie Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:  

1. Ofertę składa się w formie elektronicznej na email: alicja.dubas@wfosigw.rzeszow.pl 

oraz ilona.tomczyk@wfosigw.rzeszow.pl  wypełniając Formularz cenowy (załącznik nr 2) 

oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w formacie PDF. Oferta 

powinna być opatrzona podpisem Wykonawcy. Oferta musi być czytelna i złożona  

w języku polskim. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) 

powinny być podpisane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą 

uwzględniane. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty.  

2. Termin składania ofert: do   24 kwietnia 2017 r. do godziny 9
00

.  

3. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwym 

druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań.  

 

Rozstrzygnięcie postępowania 

 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

3. O wyniku postępowania powiadomiony zostanie wyłącznie Wykonawca, który wygra 

postępowanie.  

4. Podpisanie umowy o wykonanie usługi z Wykonawcą nastąpi w terminie najkrótszym od 

momentu wyboru.   

5. Wykonawca (przedstawiciel) winien uczestniczyć w zorganizowanej konferencji  

w dniu 26  kwietnia 2017 r.   

6. Inne: w przypadku gdy dotyczy regulacja zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

mailto:alicja.dubas@wfosigw.rzeszow.pl
mailto:ilona.tomczyk@wfosigw.rzeszow.pl

