
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE1 

na świadczenie usług graficznych celem stworzenia materiałów na potrzeby promocji, 

informacji i edukacji. 

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2015 r. poz. 2165 ze 

zm.) 

 

Kod CPV: 79822500-7 Usługi projektów graficznych 

Zamawiający: 

Ministerstwo Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

Osoba upoważniona do kontaktów: 

Katarzyna Piskorska, e-mail katarzyna.piskorska@mos.gov.pl 

 

WSTĘP  

Departament Edukacji i Komunikacji realizuje szereg działań mających na celu podnoszenie stanu 

świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez zmiany zachowań na proekologiczne oraz 

promowanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań miejskich w zakresie ochrony środowiska 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Do przeprowadzenia tych zadań wykorzystuje  

m. in. następujące formy przekazu: Internet, prasa, event itd. Wymagają one przygotowania 

atrakcyjnych wizualnie materiałów, które zachęcą do zapoznania się z zawartymi w nich 

informacjami. Usługi graficzne pozwolą na zwiększenie skuteczności dotarcia do odbiorców  

i osiągnięcie lepszych efektów realizowanych zadań. 

 

I.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług graficznych celem stworzenia materiałów  

na potrzeby edukacji, promocji i informacji realizowanych przez Ministerstwo Środowiska. 

Ze względu na zakres przedmiotu zamówienia, został on podzielony na następujące części: 

Część 1 –Przygotowanie zdefiniowanych i zaplanowanych projektów (3 projekty): 

1) projekt graficzny kalendarza ściennego na 2018 r. promującego Program Infrastruktura 

i Środowisko wraz z projektem kopert, 

2) projekt graficzny broszury promującej fundusze EOG i norweskie, 

3) projekt graficzny broszury pt. Przewodnik dla gmin nt. selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. 

Część 2–Realizacja – w ramach ustalonych 200 roboczogodzin -dodatkowych zleceń spośród 

następujących usług graficznych: 

1) graficzny projekt autorski, 

2) przeformatowanie projektów, 

3) skład projektów, 

                                                 
 
1 Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku 

z tym nie przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI tej ustawy. 

Zapytanie ofertowe nie jest również ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wywołuje określonych w 

nim skutków prawnych. 

 



 

 

4) przygotowanie projektów do druku (DTP), 

5) graficzna usługa ekspresowa - realizowana w ciągu 3 godzin przy czym czas reakcji na 

potwierdzenie otrzymania zlecenia to 1 godzina, natomiast czas wykonania to 3 godziny od 

momentu potwierdzenia otrzymania zlecenia. 

II. Termin wykonania zamówienia: 

 

Wykonawca będzie świadczył usługi od dnia podpisania umowy do 29 grudnia 2017 r.  

lub do wyczerpania środków, jeśli nastąpi to wcześniej. Ostateczne wersje projektów wskazanych  

w części 1 powinny zostać dostarczone w następujących terminach: 

1) projekt graficzny kalendarza ściennego promującego POIiŚ 2014-2020 na 2018 r.–  

do 31 sierpnia 2017 r. 

2) projekt broszury promującej fundusze EOG i norweskie – do 28 kwietnia 2017.  

3) projekt graficzny broszury Przewodnik dla gmin nt. systemu segregacji odpadów -  

do 31 maja 2017 r. 

Wykonawca wykona projekty graficzne na bieżąco na podstawie zleceń wystawionych przez 

Zamawiającego w następującym czasie: 

1) graficzny projekt autorski – w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

zlecenia od Zamawiającego,  

2) przeformatowanie projektów - w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 

zlecenia od Zamawiającego,  

3) skład projektów - w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia 

od Zamawiającego,  

4) przygotowanie projektów do druku (DTP) - w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania zlecenia od Zamawiającego, 

5) graficzna usługa ekspresowa –- realizowana w ciągu 3 godzin przy czym czas reakcji na 

potwierdzenie otrzymania zlecenia to 1 godzina, natomiast czas wykonania to 3 godziny od 

momentu potwierdzenia otrzymania zlecenia. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu (np. szczególne uprawnienia, wymagana wiedza 

i doświadczenie)  

 

1. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające  

na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących 

projektów: 

a) projekt  kalendarza ściennego; 

b) projekt 1 broszury/raportu, min. 8 stron; 

c) projekt ulotki, min 1 strona. 

Zrealizowane prace należy złożyć w formie portfolio wraz z dokumentami potwierdzającymi 

należyte wykonanie wskazanych prac (np. załączyć referencje). 

2. Wykonawca musi załączyć projekt graficzny ulotki edukacyjnej jak segregować odpady 

(wkład merytoryczny i opis ulotki znajduję się pkt 5  Szczegółowego opisu zamówienia a 

kryteria oceny projektu w pkt. V ppkt 3)  uwzględniający opis koncepcji funkcjonalności i formy 

jej wykonania (układ graficzny treści wraz z elementami graficznymi) oraz wydruku.  



 

 

Projekt będzie podlegać ocenie w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert, określonych 

w punkcie V ppkt 3 niniejszego zapytania ofertowego. 

 

IV. Wymagania dotyczące oferty. 

 

Prosimy o przedstawienie oferty w powyższym zakresie uwzględniającej następujące elementy:  

TABELA nr 1 

CENA 

Lp. Jednostkowe ceny projektu Cena netto w zł. Cena brutto w zł. 

(w tym wartość 

autorskich praw 

majątkowych 

podana w zł.2) 

VAT 

1 Projekt graficzny kalendarza ściennego 

na 2018 r. promującego Program 

Infrastruktura i Środowisko wraz z 

projektem kopert  

   

2 Projekt graficzny broszury promującej 

fundusze EOG i norweskie  

   

3 Projekt graficzny broszury Przewodnik 

dla gmin nt. systemu segregacji 

odpadów  

   

SUMA    

4 
Realizacja dodatkowych, zlecanych na bieżąco projektów (cena za roboczo-godzinę) 

a) graficzny projekt autorski    

b) przeformatowanie projektów    

c) skład projektów    

d) przygotowanie projektów do druku 

(DTP) 

   

 e) graficzna usługa ekspresowa - 

realizowana w ciągu 3 godziny od 

momentu potwierdzenia 

otrzymania zlecenia 

   

DOŚWIADCZENIE 

  Nazwa firmy i 

data wykonania 

usługi  

Dokumenty potwierdzające 

spełnienie kryteriów w 

zakresie doświadczenia (np. 

referencje)  

1. projekt kalendarza ściennego   

                                                 
2 Prośba o podanie ceny brutto danego projektu, a w nawiasie wyszczególnienie zawartej w tej cenie wartości 

autorskich praw majątkowych np. x zł. (z czego wartość autorskich praw majątkowych: y zł.). 

Jeśli Wykonawca nie poda w ofercie ceny wartość autorskich praw majątkowych dla każdego utworu 

to równocześnie oświadcza, iż kwota wyceny autorskich praw majątkowych dla każdego utworu powstałego 

w wyniku wykonania umowy nie przekroczy kwoty 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 



 

 

2. projekt 1 broszury/raportu, min. 8 stron   

3. projekt ulotki, min 1 strona   

KLAUZULA SPOŁECZNA 

 TAK NIE 

„Skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby 

zatrudnionej u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, na co 

najmniej 0,5 etatu”.3 

  

 

Wykonawca wypełnia pole dotyczące ceny, zgodnie ze stanem na dzień składania oferty. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) Skan podpisanej przez osobę upoważnioną oferty w formie wypełnionego zapytania 

ofertowego (tabela nr 1). 

2) Projekt graficzny ulotki edukacyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów –  przygotowany 

zgodnie z pkt. 5 szczegółowego opisu zamówienia. 

3) Wykaz wykonanych projektów w postaci portfolio wraz z dokumentami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie – zgodnie z punktem III ppkt 1 niniejszego 

zapytania.  

Oferty wraz z załącznikami proszę złożyć drogą elektroniczną do 7 kwietnia 2017 r.  

na adres: katarzyna.piskorska@mos.gov.pl albo – jeśli to niemożliwe - pocztą bądź 

osobiście na adres:  

Ministerstwo Środowiska 

ul. Wawelska 52/54  

00-922 Warszawa 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 7 kwietnia 2017 r.  

Korespondencja przyjmowana jest w kancelarii Ministerstwa Środowiska w godz. 8.15-16.15 

od poniedziałku do piątku. 

Oferta musi zawierać koszty każdej z wymienionych pozycji (netto, brutto, VAT). 

 

 

V. Kryteria oceny ofert, ich wagi i sposób dokonywania  

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  

P1 – Cena brutto za realizację projektów stałych – waga 20% 

P2 – Cena brutto za realizację projektów dodatkowych – waga 20% 

                                                 
3 W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą akceptowane samozatrudnienie. Przy 

czym osoby te powinny same świadczyć pracę na rzecz Zamawiającego. 



 

 

P3 – Ocena koncepcji projektu ulotki edukacyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów i portfolio 

– waga 50% 

P4 – klauzule społeczne – waga 10%  

 

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 

Każda z ofert będzie oceniania wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem 

Pc = P1 + P2 + P3+P4 

Gdzie: 

Pc – łączna liczba punktów 

P1 – liczba punktów w kryterium „Cena brutto za realizację projektów stałych” 

P2 – liczba punktów w kryterium „Cena brutto za realizację projektów dodatkowych” 

P3 – liczba punktów w kryterium „Ocena koncepcji projektu ulotki ukazującej selektywną zbiórkę 

odpadów komunalnych w ramach jednej z frakcji i portfolio” 

P4 – liczba punktów w kryterium dotyczącym klauzuli społecznej  

1) Kryterium „Cena brutto za realizację projektów stałych” – waga 20% 

Ocena ofert będzie dokonywana w tym kryterium według następującego wzoru: 

Cps = (Cn1/C1)xW1+(Cn2/C2) xW2+ (Cn3/C3) xW3, gdzie: 

C1 – stawka brutto za Projekt graficzny kalendarza ściennego na 2018 r. promującego Program 

Infrastruktura i Środowisko wraz z projektem kopert z ocenianej oferty 

Cn1 – najtańsza stawka brutto, spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, za Projekt 

graficzny kalendarza ściennego na 2018 r. promującego Program Infrastruktura i Środowisko wraz 

z projektem kopert 

C2 – stawka brutto za projekt graficzny broszury promującej fundusze EOG i norweskie z ocenianej 

oferty 

Cn2 – najtańsza stawka brutto, spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, za graficzny 

broszury promującej fundusze EOG i norweskie 

C3 – stawka brutto za Projekt graficzny broszury Przewodnik dla gmin nt. systemu segregacji 

odpadów z ocenianej oferty 

Cn3 – najtańsza stawka brutto, spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, za Projekt 

graficzny broszury Przewodnik dla gmin nt. systemu segregacji odpadów 

W1, W2, W3 – waga stawki godzinowej za realizację poszczególnych czynności, która 

odpowiednio wynosi: 

Indeks Nazwa czynności Waga 

W1 Projekt graficzny kalendarza 

ściennego na 2018 r. 

promującego Program 

8 



 

 

Infrastruktura i Środowisko 

wraz z projektem kopert 

W2 Projekt graficzny broszury 

promującej fundusze EOG 

i norweskie 

6 

W3 Projekt graficzny broszury 

Przewodnik dla gmin nt. 

systemu segregacji odpadów 

6 

 

Przyjmuje się, że 1%=1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 

Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert w niniejszym kryterium wynosić będzie 

20 pkt. 

2) Kryterium „Cena brutto za realizację projektów dodatkowych” – waga 20% 

Ocena ofert będzie dokonywana w tym kryterium według następującego wzoru: 

Cpd = (Cn1/C1)xW1+(Cn2/C2) xW2+ (Cn3/C3) xW3+(Cn4/C4) xW4+ (Cn5/C5) xW5, gdzie: 

C1 – stawka godzinowa brutto za graficzny projekt autorski z ocenianej oferty 

Cn1 – najtańsza stawka godzinowa brutto, spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, 

za graficzny projekt autorski  

C2 – stawka godzinowa brutto za przeformatowanie projektów z ocenianej oferty 

Cn2 – najtańsza stawka godzinowa brutto, spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, 

za przeformatowanie projektów 

C3 – stawka godzinowa brutto za skład projektów z ocenianej oferty 

Cn3 – najtańsza stawka godzinowa brutto, spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, 

za skład projektów 

C4 – stawka godzinowa brutto za przygotowanie projektów do druku (DTP) z ocenianej oferty 

Cn4 – najtańsza stawka godzinowa brutto, spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, 

za przygotowanie projektów do druku (DTP) 

C5 – stawka godzinowa brutto za ekspresową usługę graficzną 

Cn5 – najtańsza stawka godzinowa brutto, spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, 

za ekspresową usługę graficzną  

W1, W2, W3, W4, W5 – waga stawki godzinowej za realizację poszczególnych czynności, która 

odpowiednio wynosi: 

Indeks Nazwa czynności Waga 

W1 graficzny projekt autorski 8 

W2 przeformatowanie projektów 2 

W3 skład projektów 2 



 

 

W4 przygotowanie projektów do 

druku (DTP) 

2 

W5 ekspresowa usługa graficzna 6 

 

Przyjmuje się, że 1%=1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 

Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert w niniejszym kryterium wynosić będzie 

20 pkt. 

3) Kryterium „Ocena projektu ulotki edukacyjnej ukazującej segregowanie odpadów  

w ramach jednej z frakcji i portfolio” – waga 50% 

Ocena projektu ulotki edukacyjnej ukazującej segregowanie odpadów oraz portfolio zostanie 

dokonana poprzez przyznanie punktów cząstkowych za wybrane elementy:  

1. w przypadku projektu ulotki: 

a. Estetyki wykonania, przez co rozumie się całościowy wygląd projektu, łącznie  

z rozmieszczeniem elementów graficznych, kształtu czcionki, ocenę pod kątem 

organizacji elementów względem siebie, współgrania barw oraz spójności całej 

formy (do 5 pkt);  

b. Kompozycja, wyrazistość, walory edukacyjne, związek z  tematyką oraz 

oryginalność przedstawienia tematyki gospodarki odpadami,  nieprzypadkowość 

użytych  elementów, spójność z opisem,  harmonia  użytych  elementów,  

czytelność informacji (do 5 pkt); 

c. Pomysłowość i wykonalność ulotki – tj. jej format, koncepcja wydruku, 

innowacyjność formy ulotki, nawiązanie do idei circular economy (do 5 pkt);  

d. Użyteczność ulotki rozumiana jako spełnienie dodatkowej funkcji – nie tylko 

informacyjno- promocyjnej lecz edukacyjnej bądź użytkowej (do 5 pkt);  

e. Oryginalność i nowoczesność, przez co rozumie się zastosowanie  

w przedstawionych pracach pomysłowej i nowatorskiej formy, zgodnie 

ze współczesnymi trendami w projektowaniu (do 5 pkt). 

Przyjmuje się, że 1%=1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 

Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert w niniejszym kryterium wynosić będzie 

25 pkt. 

 

2. w przypadku oceny portfolio prac graficznych: 

a. Czytelności przekazu, przez co rozumie się, że komunikat został przekazany  

w sposób prosty i zrozumiały, projekt zawiera najważniejsze informacje (łącznie 

do 7 pkt przy czym: za kalendarz do 3 pkt, za broszurę do 2 pkt, za ulotkę do 2 pkt); 



 

 

b. Estetyki wykonania, przez co rozumie się całościowy wygląd projektu, łącznie  

z rozmieszczeniem elementów graficznych, kształtu czcionki, ilości światła, ocenę 

pod kątem organizacji elementów względem siebie, współgrania barw  

i czytelności tekstu oraz spójności całej formy (łącznie do 8 pkt przy czym:  za 

kalendarz do 4 pkt, za broszurę do 2 pkt, za ulotkę do 2 pkt); 

c. Oryginalność i nowoczesność, przez co rozumie się zastosowanie  

w przedstawionych pracach pomysłowej i nowatorskiej formy, zgodnie ze 

współczesnymi trendami w projektowaniu (do 10 pkt przy czym:  za kalendarz do 

4 pkt, za broszurę do 3 pkt i ulotkę do 3pkt.). 

Przyjmuje się, że 1%=1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 

Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert w niniejszym kryterium wynosić będzie 

25 pkt. 

 

4) Kryterium – klauzule społeczne „Skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej 

1 osoby zatrudnionej u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, na co najmniej 

0,5 etatu”. 

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą akceptowane samozatrudnienie. 

Przy czym osoby te powinny same świadczyć pracę na rzecz Zamawiającego. – waga 10% 

Przyjmuje się, że 1%=1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów. 

 

Kryterium zostanie przyznane w skali punktowej do 10 pkt, w następujący sposób: 

 

 Oferta, w której wykonawca zobowiązuje się do skierowania do realizacji zamówienia 1 lub 

więcej osób zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę na co najmniej 0,5 etatu 

lub samozatrudnienie – 10 punktów; 

 Oferta, w której wykonawca nie zobowiązuje się do skierowania do realizacji zamówienia  

1 lub więcej osób zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę na co najmniej 

0,5 etatu lub nie wykaże samozatrudnienia  – 0 punktów 

 

Maksymalna liczba punktów przyznanych każdej z ofert we wszystkich wyżej wymienionych 

kryteriach łącznie wynosić będzie 100 pkt. 

 

 

VI. Informacje dodatkowe 

1. Zamawiający po otrzymaniu zgłoszeń dokona wyboru oferty, a następnie skontaktuje się  

z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy. 



 

 

2. Od Wykonawcy oczekujemy dyspozycyjności (możliwość nawiązania kontaktu 

telefonicznego i/lub mailowego w dni robocze w godz. od 8:00 do 17:00, stawienie się na 

spotkanie w siedzibie zamawiającego w terminie dogodnym dla obu stron, nie dłuższym 

niż 2 dni robocze od zaistniałej potrzeby). 

3. Wykonawca zobowiązany będzie oświadczyć przy podpisaniu umowy, że zapoznał się 

z Polityką Środowiskową zamawiającego i że jest świadomy znaczenia zgodności 

z Polityką przy realizacji postanowień umowy. 

W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej 

dostępną na stronie MŚ (https://www.mos.gov.pl/srodowisko/systemy-

srodowiskowe/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas/emas-w-ministerstwie/). 

4. w przypadku skierowania osób do realizacji zamówienia zatrudnionych u Wykonawcy 

na podstawie umowy o pracę lub samozatrudnienie, stosowne zapisy zostaną zawarte 

w umowie. 

5. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą zapłata za każdorazowo wykonaną usługę 

będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę. Podstawą do realizacji faktury będzie zaakceptowanie przez Zamawiającego  

protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego realizację zamówienia w terminie i bez 

wad.  

6. W przypadku realizacji dodatkowych usług graficznych opisanych w pkt. I Część 2 

przedmiotu zamówienia realizacja projektów nastąpi po wystawieniu zlecenia przez 

Zamawiającego oraz akceptacji kosztorysu wstępnego przedstawionego przez Wykonawcę.   

7. W umowie umieszczony zostanie zapis dot. kar umownych w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy (m.in. niedotrzymanie terminu realizacji, osiągnięcie 

efektów mniejszych niż zakładane). 

8. Wykonawca, podając w ofercie cenę brutto, wyszczególni wartość autorskich praw 

majątkowych dla każdego utworu (tabela nr 1). Jeśli Wykonawca nie poda w ofercie ceny 

wartość autorskich praw majątkowych dla każdego utworu to równocześnie oświadcza, iż 

kwota wyceny autorskich praw majątkowych dla każdego utworu powstałego w wyniku 

wykonania umowy nie przekroczy kwoty 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 

00/100). 

9. Zamawiający dopuszcza zmiany treści umowy w zakresie osób do reprezentacji lub stawki 

Vat. Wszelkie zmiany treści Umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych wyżej, 

wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

10. W przypadku jakichkolwiek pytań informacji udziela Katarzyna Piskorska (e-mail: 

katarzyna.piskorska@mos.gov.pl, tel. 22 36 92 295).  

 

 


