
INFORMACJA 

 o udzielanym zamówieniu z zakresu prowadzonej działalności 

kulturalnej 

nr sprawy:  BZP-3940-16/2020 

Zamówienie związane z organizacją wystawy  prac studenckich z archiwum Katedry 

Technologii i Technik Dzieł Sztuki, Pieskowa Skała 2020 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,  
31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13  
REGON: 000275783,  NIP: 675-00-07-570,  
tel. (12) 299-20-42    
https://bip.asp.krakow.pl ,  zp@asp.krakow.pl    
 

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 
Art. 4d.ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2019r., poz. 1843), w związku z art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 roku                          

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 194) 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest Druk i dostawa  katalogu do wystawy prac 

studenckich z archiwum Katedry Technologii i Technik Dzieł Sztuki, Pieskowa 

Skała 2020 KOPIA.70-lecie Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  w Krakowie 

 2. Szczegóły zamówienia:    

nakład 800 egzemplarzy 

Katalog będzie posiadał nr ISBN 

technika druku – cyfrowy  

format A 

format w cm (po obcięciu):  21,0 cm x 21,0 cm  

objętość katalogu: 48 stron (wnętrze) + 4 strony (okładka) 

druk kolor 4/4 (wkład) oraz (4/0 okładka) 

rodzaj papieru  - wnętrze: kreda mat 160 g/m2              

rodzaj papieru  - okładka – kreda mat 240 g/m2              

uszlachetnienie okładki:  folia mat 

oprawa miękka szyta zszywkami (drutem)  

 

Materiały do druku zostaną przekazane wykonawcy w formie elektronicznej/ pliki zamknięte 

PDF  w dniu podpisania umowy (planowane w dniu 30.06.2020 po rozstrzygnięciu 

https://bip.asp.krakow.pl/
mailto:zp@asp.krakow.pl


postępowania) 

Wymagany wydruk proof, przesłany do zamawiającego, w celu oceny jakości 

odwzorowania koloru. Dopuszczalny akcept elektroniczny po uzgodnieniu z Zamawiającym / 

autorem projektu (zgodność profili koloru) 

 

Wykonawca w ramach zamówienia wydrukuje dostarczy katalogi do siedziby 

Zamawiającego:  Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – 30-052 Kraków,  ul. Lea 27/29 

Koszty wydruku, dostawy i wszelkie inne koszty związane z realizacją pełnego zakresu 

zamówienia ponosi Wykonawca. Pozostałe warunki   zamówienia  określa  projekt przyszłej 

umowy załączony do niniejszego ogłoszenia 

 

3. Termin wykonania zamówienia  -   do 4 lipca 2020 roku 

Termin wykonania wiąże się z wydarzeniem kulturalnym, w związku z powyższym termin jest 

datą ostateczną, do której wydruki winny dotrzeć do Zamawiającego na wskazany adres.  

IV. WARUNKI UDZIALU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca należycie wykonał 

co najmniej dwie realizacje katalogów / książek / albumów w technice cyfrowej,                  

o czym poświadczy własnym oświadczeniem złożonym w ofercie oraz załączy 

referencje (lub inne poświadczenia) potwierdzające, iż Wykonawca zrealizował te 

zamówienia prawidłowo, bez uwag i zastrzeżeń   

 

V.  KRYTERIA OCENY OFERT:   

 

1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
 

Kryterium oceny ofert 
Waga 

kryterium 

1) Cena oferty brutto – „C” 100 % 

 

Sposób oceny ofert: 
                                   cena oferty najtańszej  

       Liczba przyznanych punktów  =  ( ………….…………………)  x  100 x 100%   
                                    cena oferty badanej   

             

  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową, która otrzyma 

najwięcej punktów. 

 

 
 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA i ZŁOŻENIA OFERT 
 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.   

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

3. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę /osoby/ 

upoważnione do reprezentowania  Wykonawcy. 

4. Oferta musi zawierać: 

a) formularz  ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik  do niniejszego ogłoszenia 

b) Referencje (lub inne poświadczenia) potwierdzające, iż Wykonawca zrealizował 

prawidłowo, bez uwag i zastrzeżeń minimum dwa zamówienia na realizację druku 

katalogów/książek/albumów 



c) upoważnienie/pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana 

przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie (w tym wspólników spółki cywilnej)   

   Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie 

oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii 

 
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

 

Ofertę w formie elektronicznej (skan z podpisem osoby upoważnionej zgodnie z zasadami 

reprezentacji Wykonawcy) - na lub wg formularza stanowiącego załącznik do ogłoszenia)  

należy przesłać na adres e-mail: zp@asp.krakow.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2020 

roku do godziny 9:00. 
  

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 
                      

 

Z up. Rektora 

/-/ 

 mgr Jacek Kowalski 

mailto:zp@asp.krakow.pl

