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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Poznań, 31.08.2018 r.  

Szanowni Państwo, 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty 

handlowej na kompleksowe przygotowanie publikacji (recenzja, skład i łamanie), 

opracowanie graficzne i zaprojektowanie layoutu oraz wydruk książki pt. „Proces 

komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne” w języku polskim, 

przygotowanej w ramach projektu o numerze 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - 

instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia 

dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką finansowanego 

przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu DIALOG.  

 

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie publikacji (recenzja, skład i 

łamanie), opracowanie graficzne i zaprojektowanie layoutu oraz wydruk książki pt. 

„Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne” w języku polskim, 

przygotowanej w ramach projektu o numerze 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - 

instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia 

dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką finansowanego 

przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu DIALOG. 

Zamówienie obejmuje: 

 skład i łamanie publikacji książkowej, 

 wykonanie korekty redakcyjnej publikacji po przekazaniu materiału przez 

Zamawiającego1, 

 wykonanie korekty wersji końcowej, zgodnej z dostarczonymi przez Zamawiającego 

poprawkami i uwagami, 

 opracowanie szaty graficznej publikacji w konsultacji i po akceptacji Zamawiającego, 

                                                 
1 W przypadku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego co do dokonanej korekty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zachowania pierwotnej wersji tekstu w części lub w całości.  
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 przygotowanie projektu graficznego okładki publikacji w konsultacji i po akceptacji 

Zamawiającego, 

 wykonanie recenzji publikacji w konsultacji z Zamawiającym (Wykonawca w 

porozumieniu z Zamawiającym przekaże całą publikację do recenzji przez osobę 

posiadającą odpowiednie kompetencje i praktyczne doświadczenie związane z 

tematyką publikacji)2,  

 wydruk publikacji w nakładzie 250 egzemplarzy,  

 dostawę publikacji do siedziby Zamawiającego: Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 

Poznań, Kolegium Rungego, II piętro, pokój 107.  

Wymogi co do publikacji:  

 objętość publikacji w języku polskim około 5 arkuszy wydawniczych, 

 wydruk w kolorze czarno-białym (w odcieniach szarości), 

 tekst publikacji czarno-biały, 

 opracowanie nie zawiera ilustracji (rysunków lub wykresów), 

 wydruk dwustronny, 

 format B5 (150x235 mm), 

 papier offsetowy, gramatura 80 g, 

 okładka: kolorowa, foliowana, oprawa miękka, 

 elementy obowiązkowe, dostarczone przez Zamawiającego, do umieszczenia  

w publikacji: 

 logotypy oraz informacja o finansowaniu publikacji w ramach Programu 

DIALOG,  

 logotyp projektu InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów 

komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu 

efektywności współpracy między nauką i gospodarką, 

 logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

 logotyp Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

 logotyp Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, 

                                                 
2 Koszty recenzji powinny zostać wliczone w koszty realizacji zamówienia. 
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 dystrybucja książki – w zakresie Zamawiającego, 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,  

 publikacja popularno-naukowa o tematyce prawnej: treść książki obejmuje analizę 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie komercjalizacji 

bezpośredniej wyników B+R, a także rekomendacje dotyczące przedmiotowego prawa 

oraz przepisów wewnętrznych uczelni usprawniających procesy komercjalizacji, 

 publikacji należy nadać numer ISBN (Wykonawca musi posiadać prawo do nadawania 

numeru ISBN)3, 

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem 

szczególnej staranności oraz zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy zawodowej. 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY: 

1. Usługa realizowana będzie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej 

określającej istotne parametry usługi. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego informowania Zamawiającego  

o pojawiających się problemach w realizacji usługi. 

 

TERMIN WYKONANIA I DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Do 45 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy kompletnego projektu 

publikacji (projekt zostanie przekazany Wykonawcy do 15.10.2018 r.). 

 

PŁATNOŚCI: 

Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę w zawartej umowie na podstawie faktury wystawionej 

przez Wykonawcę oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

WYBÓR WYKONAWCY I KRYTERIUM OCENY OFERT: 

1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.  

                                                 
3  W przypadku jeśli powstanie obowiązek przekazania publikacji do odpowiednich bibliotek, egzemplarze takie są 
wliczone w liczbę egzemplarzy objętych zleceniem. 
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2. W przypadku, kiedy złożone zostaną co najmniej dwie identyczne oferty 

Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert, przy czym 

ceny w nich zaoferowane nie mogą być wyższe niż w ofertach złożonych pierwotnie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych w ofercie 

informacji. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia 

wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz została uznana za 

najkorzystniejszą, według przyjętego kryterium oceny ofert.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania zamówienia publicznego w 

przypadku, gdy oferty będą przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.  

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna być przesłana na adres mailowy inncom@up.poznan.pl najpóźniej 

do dnia 07.09.2018 r. do godz. 13:00. 

2. Oferty złożone z niezachowaniem terminu, niekompletne lub niespełniające 

stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.  

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1. Akceptują treść zapytania ofertowego bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest 

uważane za akceptację treści i warunków zapytania.  

2. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, zasoby i uprawnienia do wykonania 

zamówienia.  

3. Kompleksowo wykonają usługę.  

4. Dokonają przeniesienia wszelkich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia, 

w tym autorskich praw majątkowych na wszelkich znanych na dzień zawarcia 

umowy polach eksploatacji, prawa do wykonywania praw zależnych, a także 

wyłącznego upoważnienia Zamawiającego do wykonywania praw osobistych, w 

tym dokonywania zmian i uzupełnień, wraz z prawem udzielania dalszych 

upoważnień osobom trzecim i jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do 

niewykonywania praw osobistych. 
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5. Prześlą ofertę na formularzu zapytania ofertowego (Załącznik nr 1) pocztą 

elektroniczną na adres: inncom@up.poznan.pl do dnia wskazanego w zapytaniu 

ofertowym. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Pytania dotyczące zapytania ofertowego należy kierować na adres 

inncom@up.poznan.pl. 

2. Zamawiający ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od wyboru oferty. 

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu  

przepisów Kodeksu Cywilnego. 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy do zapytania ofertowego z dnia 31.08.2018 r. dotyczącego kompleksowego 
przygotowania publikacji (recenzja, skład i łamanie), opracowania graficznego i zaprojektowania layoutu oraz wydruku 
książki pt. „Proces komercjalizacji wyników B+R. Wybrane zagadnienia prawne”, przygotowanej w ramach projektu o 
numerze 0014/DLG/2016/10 pt. InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania 
innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką finansowanego przez 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu DIALOG. 

FORMULARZ OFERTOWY 

                              ………………………. 
                                                    (miejscowość, data) 

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………………………..…………………………….. 
nr KRS: ……………………………………………………….……  NIP: ……………………………………….…………………… 
NIP: ……………………………………………………….……  REGON: ……………………………………….…………………… 
Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………………………………………..….. 
tel.:…………………………….……… faks: …………………………….………  e-mail: ……………………………..........…… 
Dane osoby kontaktowej.:…………………………….………………………………………………………………………….. 

OFERTA 

 

razem wartość netto………………………….………………….. zł       

razem wartość brutto .................................................... zł z VAT   

(słownie:............................................................................................................................................................) 

                                                            

1. Oświadczamy, że cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty projektu, wydruku, 

recenzji i  transportu.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych. 

3. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

4. Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5. Akceptujemy, że płatność za wykonaną usługę zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę po realizacji zamówienia potwierdzonego podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym. 

6. Oświadczamy, iż reprezentowany przeze nas podmiot posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia. 

7. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na co najmniej 14-dniowy termin płatności, liczony od daty dostarczenia faktury VAT 

Zamawiającemu. 

 

 

                                                                           ................................................................ 
                                                            (podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wyboru oferty i ogłoszenia wyników (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 

roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Nazwa towaru/usługi 
Ilość 

(szt)  

Cena jednostkowa 

netto (zł) 

Stawka 

VAT (%) 

Cena jednostkowa 

brutto (zł) 

Łączna 

wartość 

netto (zł) 

Łączna 

wartość 

brutto (zł) 

A B C D E B x C B x E 

Usługa kompleksowego przygotowania 

publikacji (skład i łamanie), opracowania 

graficznego i zaprojektowania layoutu 

oraz wydruku książki o wstępnym tytule: 

„Proces komercjalizacji wyników B+R. 

Wybrane zagadnienia prawne” 

250      


