
ZAPYTANIE OFEROWE DZP.262.712021 

1. Zamawiający: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Alejach 

Jerozolimskich 142A przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku 

stosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” na: kompleksową realizację 

Wystawy (wykonanie materiałów, montaż i demontaż) Wydawnictwa Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji według koncepcji graficznej Zamawiającego. 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz 

specyfikacja techniczna.  

3. Termin wykonania zamówienia: 28-29 września 2021 r. (montaż), 30 września 2021 

r. (demontaż). 

4. Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa, ul. Łubinowa 9. 

5. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

6. Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl   

7. Wymagania: 

Zrealizowanie min. jednej usługi polegającej na kompleksowym 

wykonaniu wystawy z zastosowaniem elementów wykonanych za pomocą 

technologii opisanych w OPZ: 
 zadrukowane ściany tekturowe, 

 druk soczewkowy, 

 druk na planszach, 

 druk strukturalny, 

 kratownice z tektury, 

w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczonych od upływu terminu składania ofert  

Wykonawca dołączy do oferty:  

a. Propozycję wizualizacji (elementy 1-8 wyszczególnione w Tabeli części III. 

OPZ) oraz koncepcję materiałową i montażową elementów wystawy 

opisanych w OPZ;  
b. Wykaz usług 
c. Informację o zastosowaniu lub braku zastosowania bezpiecznych farb; 

8. Termin składania ofert upływa dnia 22.07.2021 r. godzina 12:00.  

9. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:   

a. Cena wykonania poszczególnych elementów wystawy- 25%, zgodnie z 

poniższym wzorem:  

               Cena najniższa  

Ilość pkt. = ---------------------- x 25                

                      Cena badana                     

b. Cena usług - 10%, zgodnie z poniższym wzorem:  

     Cena najniższa  
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Ilość pkt. = ---------------------- x 10                

         Cena badana    

c. Koncepcja wizualizacji elementów poszczególnych elementów wystawy – 60%. 

Zamawiający przyzna max. 60 punktów. 

Oferent otrzyma poniższą liczbę punktów oraz opis uzasadnienia zgodnie z poniższym opisem: 

60 punktów – za wizualizacje o bardzo wysokim walorze estetycznym oraz / lub zawierające 

pomysłowe rozwiązania zapewniające wysoką funkcjonalność poszczególnych elementów opisaną w 

OPZ; zgodne z najnowszymi trendami projektowania materiałów wystawienniczych; bardzo starannie 

dostosowane do przedmiotu zamówienia; z możliwością rozdzielenia na części największych 

elementów Wystawy. 

30 punktów – za wizualizacje estetyczne oraz / lub stopniu umiarkowanym dostosowane do 

koncepcji projektu oraz jego charakteru do przedmiotu zamówienia; funkcjonalne, jednak 

wymagające udoskonalenia oraz / lub szablonowe oraz / lub trudne w montażu; 

10 punktów – za wizualizacje o niskim walorze estetycznym lub projekty nie w pełni oraz / lub 

nieznacznie dostosowane do koncepcji projektu oraz jego charakteru do przedmiotu zamówienia oraz 

/ lub szablonowe oraz / lub największe konstrukcja/e wymaga/ją specjalistycznego montażu / 

demontażu lub są bardzo pracochłonne; 

0 punktów – w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy projektów graficznych (pojedynczych lub 

wszystkich) do oferty lub wizualizacje będą nie na temat. 

d. Zastosowanie bezpiecznych farb – Zamawiający przyzna 5 pkt Wykonawcy, który 

zastosuje tzw. bezpieczne farby, zgodne z normą EN 71-3 przy zadrukach wszystkich 

elementów wystawy – 5%.  

  

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.   

11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Dorota Zajączkowska, 

dzajaczkowska@frse.org.pl tel. 728 455 332. w godz. 10.00-16.00 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym 

jego etapie bez podania przyczyny. 

13. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz 

uzupełnienia żądanych dokumentów. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek 

pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.  

15. Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.  

16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe 

nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 38).  

  

                      

Warszawa, 19.07.2021 r.                                                    ..........................................................  
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