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Gmina Żelechów 

ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 

tel./fax (25) 754-11-44, 754-12-44 
NIP: 826-20-37-238 

 

 

…........................................................ 

Nazwa i adres dostawcy 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na usługę o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR 
wydanie publikacji  w ramach operacji „Gmina Żelechów na starej fotografii - Ocalić od 

zapomnienia”, realizowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Żelechów, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 

Żelechów, tel./fax (25) 754-11-44, 754-12-44. 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego jest usługa składu graficznego i druku 1200 egzemplarzy publikacji 

„Gmina Żelechów na starej fotografii - ocalić od zapomnienia” oraz ich dostawa. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Usługi składu 79822000-2; Usługi drukowania i dostawy 79823000-9. 

 

Specyfikacja: 

 

Publikacja będzie miała formę albumu. Kilkanaście początkowych stron publikacji wypełni 

głównie tekst (m.in. strona tytułowa, metryka publikacji, spis treści, wstęp, opis 

miejscowości, zarys jej historii). Na kolejnych stronach umieszczone będą fotografie (po dwie 

na każdą stronę) z podpisami. Na końcu publikacji znajdować się będzie zakończenie oraz 

indeks tematyczny zdjęć. W dolnej części tylnej strony okładki zostaną umieszczone 

logotypy: Unii Europejskiej, osi Leader i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 oraz powiązany z nimi tekst. W dolnej części tylnej strony okładki oraz na 

odwrocie strony tytułowej umieszczony zostanie nr ISBN podany przez Zamawiającego. 

Wstępny projekt publikacji zostanie przekazany Wykonawcy w pliku PDF. Fotografie 

przekazane zostaną w postaci pojedynczych plików TIF bądź JPG. Zamawiający przekaże 

również Wykonawcy tekst (plik PDF) i logotypy (pliki JPG), które należy umieścić w dolnej 

części tylnej strony okładki oraz poda nr ISBN, który należy umieścić w dolnej części tylnej 

strony okładki oraz na odwrocie strony tytułowej. Przekazanie plików odbywać się będzie 

protokolarnie, protokół przekazania przygotowuje Wykonawca. 

W zakresie składu graficznego do Wykonawcy należy kompleksowe opracowanie szaty 

graficznej (w tym numeracja stron - prezentacja numerów stron od wstępu), opracowanie 

indeksu tematycznego zdjęć i spisu treści (powiązanie haseł z numeracją stron), 

zaprojektowanie okładki. 

Wykonawca złoży publikację bazując na otrzymanym od Zamawiającego wstępnym 

projekcie. Wszelkie kwestie związane z przygotowywaniem publikacji Wykonawca musi na 

bieżąco konsultować z osobą upoważnioną przez Zamawiającego (Gminą Żelechów i 



Autorem Publikacji). Dokonywanie jakichkolwiek zmian w tekście publikacji może się 

odbywać jedynie za wiedzą i zgodą osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Wykonawca, 

jeśli uzna to za konieczne, może stosować techniki graficzne mające na celu poprawę jakości 

starych fotografii. Po opracowaniu projektu publikacji Wykonawca przedstawi go 

Zamawiającemu (w postaci pliku PDF) oraz wykona wydruk próbny (w skali 1:1) 8-10 stron 

publikacji wskazanych przez Zamawiającego, w tym okładki. Po pisemnym zaakceptowaniu 

projektu i wydruku próbnego przez Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do druku. 

Parametry techniczne druku: 

- nakład: 1200 egz. 

- format A4 

- oprawa twarda klejona 

- 140-150 stron (w zależności od ostatecznego układu treści na stronach po złożeniu 

publikacji) + okładka 

- papier w środku kreda błysk 130 g 

- druk w środku czarno-biały 

- okładka w kolorze 

- publikacja będzie miała nadany nr ISBN 

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia polega na wytworzeniu 

egzemplarzy publikacji oznaczonych symbolami ISBN, które Wykonawca wykona 

(wytworzy formy do druku poprzedzające druk, wydrukuje i oprawi) z materiałów 

stanowiących jego własność, zakupionych na własny koszt i ryzyko. Mając na uwadze 

powyższe, do czasu oddania gotowego produktu Zamawiającemu, Wykonawca 

dysponuje nakładem jako właściciel, z zastrzeżeniem praw autorskich przysługujących 

Zamawiającemu. Zgodnie z dostępnym orzecznictwem (aktualną interpretacją 

indywidualną Izb Skarbowych w imieniu Ministerstwa Finansów – dostępną na stronie 

Ministerstwa Finansów) „dopiero fakt wydania książki bądź czasopisma powoduje, iż 

konkretna pozycja wydawnicza może być przedmiotem dalszego obrotu 

realizowanego przez wydawcę”, co w konsekwencji czyni tę czynność dostawą 

towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 

Niniejszą informację należy traktować jako pomocniczą w celu obliczenia ceny oferty. 

Ustalenie właściwej stawki podatku VAT należy do Wykonawcy. 

Osoba do kontaktu w sprawie wyjaśnień dotyczących samej publikacji – autor 

publikacji 604 643 689 

3. Wymagania w stosunku do wykonawców: 

Dostarczone egzemplarze publikacji muszą być zgodne ze specyfikacją przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza różnic kolorystycznych pomiędzy 

poszczególnymi egzemplarzami publikacji. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

7. Termin i miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: 

 Termin wykonania przedmiotu umowy – 21 dni kalendarzowych od dnia   

      protokolarnego przekazania plików z wstępnym projektem publikacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu 

zamówienia. Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie, 

protokół przekazania przygotowuje Wykonawca. 

8. Akceptowalne warunki płatności: 

Przelew 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Kryteria oceny ofert: 

Oferowana cena. 

10. Termin składania ofert: 

12 lipca 2012 roku do godziny 16:00 



Ofertę należy przesłać w kopercie na adres: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. 

Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów z dopiskiem „Oferta na skład graficzny, druk oraz 

dostawę publikacji Gmina Żelechów na starej fotografii - ocalić od zapomnienia” lub 

złożyć w kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pok. Nr 13). 

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oraz wzór 

umowy załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

............................................................................................... 

Pieczątka i podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej 

 
 

 

 

 

 

 


