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ZAPYTANIE OFERTOWE 

      
(Zaproszenie do składania ofert) 

 
 
Zamawiający: 
 
 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 
ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice   

 
 
 

 
Przedmiot zapytania:  

Publikacja artykułów w prasie  
 

 

Zamówienie finansowane jest w ramach projektu pn. 
„Rewitalizacja zabytkowego obiektu Akademii Muzycznej  

im. Karola Szymanowskiego w Katowicach” współfinansowanego  
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014  

w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”  

 
 

 
 

Oferty należy dostarczyć w terminie do: 
20.02.2015 r. do godz. 15.00 

do siedziby Akademii Muzycznej w Katowicach  
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 

Akademia Muzyczna  
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 
ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, tel.(32) 779 21 19/ fax. (32) 779 21 24, www.am.katowice.pl 

 

2. Postanowienia ogólne: 

2.1.  Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania 
ofertowego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień 
publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury  
i Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu 
Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do 
których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro w Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Zarządzanie nr 2/4/2014 z dn. 17.04.2014 ) 

2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu 
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć  wpływ na treść  składanych  
w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany 
przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których zostało wystosowane 
Zapytanie ofertowe  i są one wiążące.  

2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i publikacja 6 artykułów (ogłoszeń prasowych) 
o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczącym realizacji projektu „Rewitalizacja 
zabytkowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach” 
w trzech różnych gazetach, skierowanych do mieszkańców województwa śląskiego.   

3.1 Szczegółowe wymagania w stosunku do zamówienia: 

− Zamówienie dotyczy publikacji 6 ogłoszeń w 3 różnych gazetach o charakterze opiniotwórczym, 
ukazujących się w formie drukowanej i składa się z 3 części według poniższej specyfikacji:  

Nr 
części Prasa Ilość ogłoszeń, 

terminy Zasięg / nakład Dodatkowe kryteria 

1. Gazeta nr 1 

bezpłatna 

2 ogłoszenia, 
 w tym: 

• 1 ogłoszenie 
w marcu 2015 

• 1 ogłoszenie 
w kwietniu 
2015 

• zasięg obejmujący 
minimum: Katowice, 
Sosnowiec, Gliwice, 
Zabrze  

• minimum 30 tys. 
egzemplarzy na terenie 
województwa śląskiego 

• ogłoszenia ukażą się 
w gazecie bezpłatnej 

• gazeta nr 1 musi być inna 
niż gazety nr 2 i nr 3 
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2. Gazeta nr 2 

dodatek 
poświęcony 
kulturze i/lub 
poświecony 
funduszom 
UE, EOG, 
itp. 

2 ogłoszenia, 
 w tym: 

• 1 ogłoszenie 
w marcu 2015 

• 1 ogłoszenie 
w kwietniu 
2015 

• zasięg obejmujący całe 
województwo śląskie 

• minimum 30 tys. 
egzemplarzy na terenie 
województwa śląskiego 

 

• gazeta posiadająca  
dodatek poświęcony 
kulturze lub/i funduszom 
UE, EOG itp. 

• ogłoszenia ukażą się 
w w/w dodatku 

• gazeta nr 2 musi być inna 
niż gazety nr 1 i nr 3  

3. Gazeta nr 3 

płatna 

2 ogłoszenia, 
 w tym: 

• 1 ogłoszenie 
w marcu 2015 

• 1 ogłoszenie 
w kwietniu 
2015 

• zasięg obejmujący całe 
województwo śląskie 

• minimum 30 tys. 
egzemplarzy na terenie 
województwa śląskiego 

• gazeta płatna  

• gazeta nr 3 musi być inna 
niż gazety nr 1 i nr 2.  

 

 
Spełnienie powyższych warunków będzie oceniane na podstawie informacji zawartych w Załączniku 
nr 2: „Oświadczenia Wykonawcy o zasięgu, nakładzie oraz spełnieniu kryteriów dodatkowych”, który 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. Ocena będzie przeprowadzona na podstawie 
kryterium: spełnia / nie spełnia. Nie spełnienie powyższych warunków spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy z postępowania.  

Wymagania dotyczące każdego ogłoszenia: 

− ogłoszenia w pełnym kolorze 
− ogłoszenia na stronach redakcyjnych 
− wymiary ogłoszenia (nie mniejsze niż pół strony i o powierzchni minimum 390 cm2 )  
− ogłoszenia muszą zawierać logotypy oraz informacje o współfinansowaniu obowiązujące  

w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG 
− treść oraz zdjęcia do ogłoszenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego 
− projekt graficzny ogłoszenia przygotuje Wykonawca 

W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy nieodpłatnie po 3 egzemplarze każdej gazety, w której 
ukazało się ogłoszenie. 

3.2 Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań wymienionych w przedmiocie 
Zapytania Ofertowego, jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

3.3 Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po realizacji zamówienia w terminie 30 dni 
od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowej faktury VAT.  

3.4 Wynagrodzenie finansowane będzie w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego obiektu 
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach” współfinansowanego  
w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków krajowych. 

3.5 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

3.6 Na realizację całego zamówienia Zamawiający planuje przeznaczenie kwoty 14 000,00 zł brutto. 
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4. Kryteria wyboru oferty  

4.1  Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Cena – 100 % 

 
 

5.  Zasady przygotowania oferty oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

5.1 Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego 
Zapytania ofertowego. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.  

5.2 Oferta powinna zawierać cenę brutto, wyrażoną w złotych polskich. 

5.3 Cena określona przez Wykonawcę jest ustalona na okres ważności umowy i nie może ulec 
zwiększeniu. 

5.4 Wskazana przez Wykonawcę cena brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki 
niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności podatek VAT. 

5.5 Zamawiający zastrzega, iż w toku postępowania, w przypadkach tego wymagających, będzie 
miał prawo żądać od osoby składającej ofertę wyjaśnień dotyczących treści oferty. 

5.6 Oferta musi zawierać: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty w formie oryginału (Załącznik nr 1) 

b) podpisane oświadczenie o zasięgu, nakładzie gazet regionalnych oraz spełnieniu kryteriów 
dodatkowych (Załącznik nr 2) 

 
6. Miejsce i termin składania ofert: 

 
6.1 Ofertę należy złożyć (należy wybrać jeden z proponowanych sposobów)  

a) osobiście w: siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 
ul. Zacisze 3, w Biurze Rektora, mieszczącym się przy ul. Zacisze 3 w Katowicach 
(z dopiskiem „Nazwa zamówienia: „Publikacja artykułów w prasie”) 

b) przesłać pocztą na adres: Akademia Muzyczna w Katowicach, ul. Zacisze 3  
40-025 Katowice (z dopiskiem „Nazwa zamówienia: „Publikacja artykułów w prasie”) 

c) przesłać faksem na numer 32 77 92 124  
d) przesłać zeskanowane dokumenty w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

KoordynatorEOG@am.katowice.pl 

6.2   Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2015 r. do godz. 15.00 
 
7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego ze Zleceniobiorcami 

7.1. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje; faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania.   

7.2. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną  
o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień. 

7.3. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. 
 

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się ze Zleceniobiorcami. 

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono: Joanna Masarczyk-Bełz,   
tel. (32) 779 21 19 (wew.127), fax (32) 77 92 124, e-mail KoordynatorEOG@am.katowice.pl  



1 

 

Załącznik 1 
  
               …………………………… 
 
                 data sporządzenia oferty 

 
 

OFERTA 
 
Nazwa zamówienia: 
 
 

 
 
 

 
Przedmiot zapytania:  

Publikacja artykułów w prasie  
 

 

Zamówienie finansowane jest w ramach projektu pn. 
„Rewitalizacja zabytkowego obiektu Akademii Muzycznej  

im. Karola Szymanowskiego w Katowicach” 
współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego  
2009-2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 

kulturowego”  
 

 
Zamawiający: 

 
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice   
 
 
 Ilość zapisanych stron oferty: ………… 
 
 

 
 
                      …………………………………… 
                         podpis Wykonawcy       
 
 
        

 
 

Akademia Muzyczna  
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 
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OFERTA 
1. DANE WYKONAWCY 

 
2. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 
 
3. INFORMACJA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW 

Lp. Nr  
i tytuł gazety 

Proponowane 
terminy  

2 ogłoszeń 

Zasięg i nakład  
w terminach 

ogłoszeń 
Kryteria dodatkowe 

1. Gazeta nr 1   • gazeta nr 1 bezpłatna 
       Tak/ Nie 
• gazeta nr 1 inna niż gazety 

nr 2 i nr 3. 
Tak/ Nie 

2 Gazeta nr 2   • ogłoszenie w dodatku do 
gazety nr 2 poświęconym 
kulturze lub/i funduszom 
UE, EOG itp. 
Tak/Nie 

• gazeta nr 2 inna niż gazety 
nr 1 i nr 3. 

 
Pełna nazwa Wykonawcy 

 
 

Dane rejestracyjne: KRS, nr ewidencji 
działalności 

 
 

 

Nr NIP  

Osoba/y uprawnione do reprezentowania 
oferenta (złożenia oferty, podpisania 

umowy) imię i nazwisko, funkcja 

 
 
 
 

 
Adres Wykonawcy 

 
 

 
Numer telefonu/faxu 

 
 

 
Adres e-mail 

 
 

Nazwa zamówienia Publikacja artykułów w prasie 

Nazwa Zamawiającego Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach 

Siedziba Zamawiającego ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice 
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Tak/ Nie 
3 Gazeta nr 3   • gazeta nr 3 płatna 

Tak/Nie  
• gazeta nr 3 inna niż gazety 

nr 1 i nr 2. 
Tak/ Nie 

 
4. OFERTA CENOWA 
 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na Publikację artykułów w prasie w ramach projektu 
„Rewitalizacja zabytkowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego  
w Katowicach” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-
2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” oferujemy 
wykonanie zamówienia w kwocie brutto: 

 

5. Oświadczam/y, że cena określona w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia. 

6. Deklaruję/my termin wykonania zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym. 
7. Oświadczam/y, że: 

• zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego 
zastrzeżeń, 

• w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego.  

 

8. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym przypadku udzielenia mi/nam zamówienia jest: 

 
   Imię i nazwisko ............................................................................ 

  Numer telefonu ............................................................................ 

  Adres e-mail ................................................................................. 

 
9.  Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.  
 
 

................................ dn. ................................ 
................................................................................. 

Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 

Lp. Nr i tytuł gazety Cena brutto za 2 ogłoszenia 

1. Gazeta nr 1  

2. Gazeta nr 2  

3. Gazeta nr 3  
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Akademia Muzyczna  
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

Załącznik nr 2 
 

 
OŚWIADCZENIE 

Wykonawcy o zasięgu, nakładzie oraz spełnieniu kryteriów dodatkowych 

 
Nazwa zamówienia 

 

 
Publikacja artykułów w prasie  

 
 
 

Nazwa Wykonawcy 
 

 

 
Adres Wykonawcy 

 

 

  
    Oświadczam, że:  
 
 

1. Zasięg terytorialny obejmuje:  

- gazeta nr 1: ... 

- gazeta nr 2: ... 

- gazeta nr 3: ... 

 
2. Minimalny nakład jednorazowy (w dniach tygodnia i w miesiącu, w którym nastąpi 

publikacja ogłoszeń) wynosi:  

- gazeta nr 1: ... 

- gazeta nr 2: ... 

- gazeta nr 3: ... 

 
3. Opublikowane ogłoszenia spełnią dodatkowe kryteria: 

- gazeta nr 1:   ogłoszenia ukażą się w gazecie bezpłatnej, innej niż gazeta nr 2 i nr 3 

- gazeta nr 2:   ogłoszenia ukażą się w dodatku poświęconym kulturze lub/i funduszom UE, 
EOG itp. gazety innej niż gazeta nr 1 i nr 3 

- gazeta nr 3:   ogłoszenia ukażą się w gazecie płatnej innej niż gazeta nr 1 i nr 2 

 

4. Wymiary ogłoszenia będą nie mniejsze niż pół strony gazety i zajmujące powierzchnię  
minimum 390 cm2.  
 

 
 

………………dnia, ……………   ........……………………………………… 
        Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania oraz pieczątka Wykonawcy 
 
 

 


