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ul. Tarnobrzeska 9
26-613 Radom

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej druku magazynu „Przemysł Przyszłości”,
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tarnobrzeskiej
9, (dalej „Zamawiający”), zwraca się̨ z prośbą̨ o złożenie oferty.

1. Informacje ogólne o Zamawiającym
Zleceniodawca jest Fundacją Skarbu Państwa (instytucją non-profit), powołaną przez
Ministerstwo Rozwoju w 2019 roku, której jednym z kluczowych działań jest budowa
odpowiedniego środowiska wokół przemysłu 4.0. W tym celu Zamawiający koordynuje i
standaryzuje cyfrowe ośrodki innowacji (ang. Digital Innovation Hubs – DIH). Huby mają działać
w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centra kompetencji) i zapewniać dostęp
do najnowszej wiedzy i technologii tak, aby wspierać przedsiębiorców w działaniach
pilotażowych, testach i eksperymentach danej technologii. Celem jest zwiększenie
produktywności oraz zmiana modeli biznesowych.
Inicjatywa udziela także wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz podnosi
kompetencje kadry polskich przedsiębiorstw, organizuje szkolenia oraz promuje nowatorskie
rozwiązania z obszarów, m.in.: inteligentnej analizy danych, automatyzacji, komunikacji ludzi z
maszynami, wirtualizacji procesów oraz cyberbezpieczeństwa.
Zleceniodawca pomaga polskim przedsiębiorcom w procesie modernizacji i transformacji
cyfrowej biznesu, tak aby prowadzone przez nich firmy były jak najbardziej konkurencyjne na
rynku globalnym.
Więcej o zadaniach Zamawiającego można przeczytać na https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/corobimy/

2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającej na druku magazynu (kwartalnika) „Przemysł
Przyszłości” oraz jego dystrybucja. W zakres zamówienia wchodzi:
•

•
•
•
•

skład, druk i dystrybucja drugiego numeru magazynu Przemysłu Przyszłości z prawem
opcji na trzeci i czwarty numer. Zamówienie podstawowe i każda opcja obejmuje skład,
druk i dystrybucję jednego numeru magazynu,
skład papierowego magazynu do 48 stron z wykorzystaniem naszego, gotowego,
edytowalnego layoutu w formacie Indesign,
cyfrowy druk 1000 egzemplarzy każdego numeru,
okładka - 4+4, kreda półmat/mat 250 g, folia mat + selektywne UV (jednostronnie),
środek - 4+4, kreda półmat 115 g, oprawa – klejenie, format A4
dystrybucja magazynu w formie przesyłek reklamowych na adresy dostarczone przez
redakcję Przemysłu Przyszłości (do 700 sztuk każdego numeru), przesyłka
foliowana/pakowana, w której, zależnie od adresata, będzie od 1 do kilkudziesięciu
sztuk, koszt wysyłki po stronie wykonawcy,
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•

terminy (harmonogram dotyczy zamówienia podstawowego i opcji):
w 2 kalendarzowym dniu od podpisania umowy (czyli dzień po) FPPP przekazuje
wykonawcy treści do składu,
w 5 dniu wykonawca finalizuje skład numeru,
w 6 dniu w wykonawca przekazuje zamawiającemu próbny wydruk,
w 12 dniu wydrukowany nakład trafia do FPPP,
w 15 dniu rozpoczyna się dystrybucja, która dobiega końca w 30 dniu od podpisania
umowy.
W odniesieniu do opcji powyższe terminy mogą zostać zmienione w trybie uzgodnień w
trakcie realizacji zamówienia, w zależności od potrzeb zamawiającego.

3. Kryteria oceny ofert
4.1 Spośród ofert nieodrzuconych Zamawiający wybierze ofertę na podstawie następujących
kryteriów:
Cena brutto - 100%
4.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie całości
zamówienia.
4.6 Cenę brutto oferty należy obliczyć w sposób podany w Formularzu Ofertowym stanowiącym
Załącznik nr 1 do zaproszenia. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty
niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki
wynikające z obowiązujących przepisów. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich
(PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
Zamawiający odrzuci ofertę:
•
•
•

w wypadku niezgodności oferty z wymaganiami zamawiającego,
częściową (nie obejmującą całości zamówienia),
złożoną po terminie określonym w pkt 6.

4. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie:
Zamówienie podstawowe (drugi numer magazynu) 30 dni od daty podpisania umowy
Opcje (trzeci i czwarty numer magazynu) w terminie 30 dni od wezwania zamawiającego do
realizacji danej opcji.
5. Wzór umowy
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
zaproszenia.
Wzór umowy nie podlega negocjacjom.
6. Termin i miejsce składania ofert
Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną, Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1)
należy złożyć na adres: zamowienia@fppp.gov.pl; w terminie do dnia 04.06.2021 do godz.
12:00. Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
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7. Postanowienia końcowe
1. W wypadku pytań, prosimy o ich przekazanie e-mailem na adres:
zamowienia@fppp.gov.pl
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień
dotyczących przedmiotu zamówienia.
4. Niniejsze postępowanie, na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jest prowadzone bez zastosowania
przepisów tej ustawy.
8. Załączniki
1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy,
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