
Warszawa, dn. 04 kwietnia 2018 r. 

Sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.11 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

 

I. Przedmiot i cel zamówienia będącego przedmiotem ustalenia wartości szacunkowej: 

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na produkcję  

i dostawę gry edukacyjnej TABU wg autorskiego projektu graficznego wraz  

z oznakowaniem logotypem i danymi UKE, przeznaczonych na potrzeby kampanii edukacyjnych dla 

dzieci w wieku od 6 do 9 lat oraz od 10 do 12 lat prowadzonych przez Urząd Komunikacji 

Elektronicznej. 

 

II. Opis zakresu zamówienia:  

Przedmiotem rozpoznania rynku jest produkcja i dostawa gry edukacyjnej TABU wg autorskiego 

projektu graficznego wraz z oznakowaniem logotypem i danymi UKE, określonych i opisanych 

szczegółowo w poniższym wykazie: 

 Karty 
Wymiar - 63x89 
Ilość kart w talii - 21 
Druk dwustronny CMYK na kartonie dwustronnie powlekanym 300 gr + lakier + sztancowanie 
 

 Pudełko karciane dla każdej talii 
Wymiar pasujący do zawartości 
Druk jednostronny CMYK na kartonie jednostronnie powlekanym 270 gr + sztancowanie 
Pakowanie kart do pudełek 
 

 Nakład 40 000 kpl 
 

 Dostawa w partiach do poszczególnych lokalizacji UKE 

 

Wykonawca dostarczy niezbędne certyfikaty potwierdzające produkcję gry edukacyjnej TABU z 

materiałów certyfikowanych do użycia przez dzieci. 

Dostawa do 15 Delegatur UKE znajdujących się na terenie Polski (po 1000 szt do każdej lokalizacji) 

oraz do Centrali UKE w Warszawie (25 000 szt). 



Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia do 20% liczby zamawianych produktów  

w odniesieniu do aktualnie podanych ilości.  

Puzzle powinny być oznakowane wskazanym przez Zamawiającego logotypem UKE oraz kolorami 

zgodnie z Księgą Znaków – zgodnie z dostarczonym przez UKE projektem. 

III. Okres realizacji Zamówienia: 

Termin realizacji: do dnia 15.05.2018 r. 

IV. Kryteria oceny ofert:  

Cena – 100%  

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie zawierała najniższą cenę brutto 

za 1 sztukę puzzli.  

 

V. Dodatkowe informacje: 

1) W związku z realizacją zamówienia w ramach przedmiotowego zaproszenia do składania ofert 

zostanie zawarta umowa (umowa będzie zawierała postanowienia dotyczące kar umownych) 

– treść umowy zostanie uzgodniona pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

2) Prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy potwierdzone zostanie podpisanym przez strony 

Umowy Protokołem odbiorczym, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę VAT (do 

faktury VAT należało będzie dołączyć kopię Protokołu odbiorczego).  

3) Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania 

ofert. 

4) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia upłynięcia terminu nadsyłania 

ofert (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upłynięcia terminu składania 

ofert); 

5) Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający może 

poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one zawierać kwot wyższych od 

kwot zawartych w ofertach pierwotnych; 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz do 

odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny; w takiej sytuacji Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu przygotowania oferty; 

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia do 20% liczby zamawianych produktów 

w odniesieniu do aktualnie podanych ilości, zgodnie z pkt. II niniejszego zaproszenia; w takim 

przypadku wynagrodzenie należne wybranemu Wykonawcy obliczone będzie jako iloczyn 

ceny brutto za 1 sztukę puzzli i ilości rzeczywiście zamawianych puzzli; 



8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień 

umowy; 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia omyłek rachunkowych w ofertach 

złożonych przez Wykonawców; w przypadku rozbieżności rachunkowych między wskazanych 

cenami netto i brutto Zamawiający uzna, że prawidłowo wskazane zostały ceny brutto. 

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia omyłek pisarskich w ofertach 

złożonych przez Wykonawców; 

10) Z uwagi, iż do wyboru wykonawcy zgodnie z niniejszym zaproszeniem nie ma zastosowania 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z 

późn. zm.), Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert z ceną netto przekraczającą wyrażoną 

w PLN (złotych polskich) równowartość kwoty 30 000 euro (średni kurs złotego w stosunku 

do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł, 

zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 

zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 1692)); 

11) Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN – polskich złotych) - Oferty przekazane 

Zamawiającemu w innej walucie niż w PLN (polskich złotych) nie będą rozpatrywane; 

12) Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie  Wykonawca w związku  

z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia do składania ofert; 

13) Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są: 

 Pani Dominika Molenda, telefon: 22 534 92 02, adres email: dominika.molenda@uke.gov.pl.  

Pani Agata Przychodzeń-Czajka, telefon: 22 534 94 65, adres email: agata.przychodzen-
czajka@uke.gov.pl  

 

VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

Ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem numer 1 (wzorem formularza ofertowego) do niniejszego 

zaproszenia do składania ofert należy drogą elektroniczną na adres: agata.przychodzen-

czajka@uke.gov.pl w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 roku r. do godz. 14.00  w oznaczonej 

temacie wpisując: „Oferta na produkcję i dostawę puzzli gry edukacyjnej TABU, znak: 

BAK.WZP.26.5.2018.11”  
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