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ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 1/NAWA z dnia 22 lutego 2021 r. 

1. Tytuł projektu: You are welcome at CDV! Collegium Da Vinci uczelnią otwartą. 

2. Numer projektu: PPI/WTP/2019/1/00016 

3. Tytuł zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie wraz z montażem, spójnego Systemu 

Informacji Wizualnej typu wayfinding, dostosowanego do podniesienia komfortu poruszania się 

studentów i wykładowców na terenie Collegium Da Vinci, w tym obcokrajowców. 

4. Termin składania ofert: 8 marca 2021 r. 

5. Miejsce publikacji zapytania ofertowego: https://cdv.pl/o-nas/collegium-da-vinci/biuro-

projektow-europejskich/you-are-welcome-at-cdv-collegium-da-vinci-uczelnia-otwarta/  

6. Miejsce i sposób składania ofert:  

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 

b) Ofertę należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej lub elektronicznej wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

c) Ofertę należy przedstawić z uwzględnieniem waluty polskiej PLN.  

d) Oferta oraz wszelkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być 

parafowane na każdej stronie oraz podpisane na końcu oferty przez osoby upoważnione do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

e) Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby 

składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis 

nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną). 

f) Oferta powinna być doręczona w terminie do dnia 8 marca 2021 r. w oryginale  

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Zapytanie ofertowe Nr 1/NAWA z dnia  

22 lutego 2021 r. Nie otwierać do dnia 08.03.2021 r. do godz. 23:59:59” na adres: Rektorat 

Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań w godzinach pracy Rektoratu 

Collegium tj.: 08:00-16:00 (liczy się data wpływu) lub w formie skanu wymaganych dokumentów 

drogą elektroniczną (e-mail) na adres: oferty@cdv.pl do godziny 23:59:59 z numerem ogłoszenia 

w tytule wiadomości.  

g) Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jędrzej Matuszczak, 61 27 11 183 

8. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Mariusz Szymanowicz, 61 27 11 141 , 609 

803 922, mariusz.szymanowicz@cdv.pl  

9. Kategoria ogłoszenia: usługi 

10. Podkategoria ogłoszenia: usługi inne 

https://cdv.pl/o-nas/collegium-da-vinci/biuro-projektow-europejskich/you-are-welcome-at-cdv-collegium-da-vinci-uczelnia-otwarta/
https://cdv.pl/o-nas/collegium-da-vinci/biuro-projektow-europejskich/you-are-welcome-at-cdv-collegium-da-vinci-uczelnia-otwarta/
mailto:oferty@cdv.pl
mailto:mariusz.szymanowicz@cdv.pl
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11. Miejsce realizacji zamówienia: Poznań 

12. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na 

zaprojektowaniu i wykonaniu wraz z montażem, spójnego Systemu Informacji Wizualnej typu 

wayfinding, dostosowanego do podniesienia komfortu poruszania się studentów  

i wykładowców na terenie Collegium Da Vinci, w tym obcokrajowców. 

Zamawiający oświadcza, iż wynagrodzenie za realizację zamówienia jest współfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej  

i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany  

w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-

PN14/18. 

Przedmiot zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 

Kod CPV: 79822500-7 

Nazwa kodu: Usługi projektów graficznych 

13. Harmonogram realizacji zamówienia: Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie 15 marca 

2021 – 13 września 2021 r. 

a) Etap 1 - Zaprojektowanie Systemu Informacji Wizualnej – do 31.05.2021 r. 

b) Etap 2 - Wykonanie i montaż nośników – do 31.07.2021 r. 

c) Etap 3 - Wykonanie i dostarczenie mobilnych komponentów – do 13.09.2021 r. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram usługi, zawierający wyżej 

wymienione terminy kończące dany etap, który stanowić będzie załącznik do umowy.  

Każdy zakończony etap harmonogramu będzie potwierdzony protokołem odbioru. 

Zamawiający przewiduje płatności częściowe po zakończonym danym etapie usługi. Termin 

płatności faktury wynosi 30 dni kalendarzowych. 

Na zakończenie Etapu 1, Wykonawca wraz z projektem Systemu przedstawi Zamawiającemu 

szczegółowy kosztorys.   

14. Załączniki: zał. nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , zał. nr 2 – formularz ofertowy, 

zał. nr 3 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, zał. nr 4 – wykaz 

podobnych usług, zał. nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia. 
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15. Warunki udziału w postępowaniu:  

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:  

Warunkiem udziału w postępowaniu podmiotów gospodarczych jest przedłożenie aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

Brak złożenia wyżej wymienionego dokumentu będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

Wiedza i doświadczenie:  

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dedykują do realizacji 

zamówienia osoby posiadające dyplom studiów wyższych na jednym z kierunków: 

Grafika Artystyczna, Grafika Projektowa, Komunikacja Wizualna lub Wzornictwo. 

 Udział w wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego jest warunkiem koniecznym do 

złożenia oferty. 

 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w 

tym okresie, wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu 

systemu informacji wizualnej typu wayfinding w jednym obiekcie o powierzchni 

użytkowej co najmniej 15 000 m2. 

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie złożonych załączników nr 2  

i 4 do Zapytania Ofertowego – Wykaz podobnych usług. 

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych 

dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu. 

Potencjał techniczny:  

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie oświadczenia, stanowiącego 

załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych 

dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie oświadczenia, stanowiącego 

załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych 

dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu. 
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16. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:  

Podmioty gospodarcze, które ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie warunki: 

1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia; 

2. nie znajdują się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono ich upadłości;  

3. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne. 

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik 

nr 5 do Zapytania ofertowego – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych dokumentów 

potwierdzających spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu. 

17. Dodatkowe warunki: 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wspólnej przez kilku Oferentów. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od 

Wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty. 

6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów 

sporządzenia oferty. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania przed terminem składania 

ofert, a w przypadku, gdy zmiany będą miały istotny wpływ na treść składanych ofert wydłuży termin 

na ich składanie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych 

omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na 

każdym etapie jego realizacji, w szczególności w przypadku gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 
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wcześniej przewidzieć,  gdy postępowanie obarczone jest wadą, która może mieć wpływ na wynik 

postępowania lub gdy zaistnieją inne uzasadnione okoliczności. 

10. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa. Zamawiający 

może odstąpić od podpisania umowy z przyczyny powstania nowych, uniemożliwiających podpisanie 

umowy okoliczności. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, 

na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą. 

12. W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień opisanych powyżej nie 

będzie przysługiwało oferentom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności 

roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu. 

13. Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na stronie www.cdv.pl w terminie do 10 dni roboczych od 

daty zamknięcia przyjmowania ofert, ewentualnie powiadomi oferentów o przedłużeniu terminu 

ogłoszenia wyboru oferty na stronie internetowej lub drogą e-mail. O wyborze najkorzystniejszej 

oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez e-mail. 

14. Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po 

terminie, niekompletna) lub merytorycznych  (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów 

prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie 

odrzucona bez jej rozpatrywania. 

19. Warunki zmiany umowy: 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych zgodnie z 6.5 pkt. 7 g 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków…” z 22 sierpnia 2019 roku na zasadach 

opisanych w Wytycznych 6.5.2 pkt 20. 

2. W sytuacji, w której wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy lub Zamawiający albo 

Wykonawca odstąpią od zawartej umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym 

Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę 

punktów. Zawarta z takim Wykonawcą umowa może zawierać zmiany w stosunku do treści Zapytania 

Ofertowego oraz oferty Wykonawcy. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji 

zamówienia. 

20. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:  

● Odpis z właściwego rejestru 

● Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego 

http://www.cdv.pl/
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● Wykaz prac wykonywanych przez Podwykonawców – jeżeli dotyczy 

● Dokumenty (pełnomocnictwo) potwierdzające uprawnienia osób do podpisania oferty - 

jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych 

● Podpisany zał. nr 3 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych  

● Podpisany zał. nr 4 – wykaz podobnych usług 

● Podpisany zał. nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia 

● Referencje klientów / końcowe protokoły odbioru  

21. Ocena oferty: 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych przystąpienia do postępowania - w tym złożenie oferty 

wraz z wymaganymi załącznikami na kompletnych formularzach załączonych do niniejszego 

zapytania. 

2. Wybór wykonawcy na podstawie uzyskania najwyższej liczby punktów w ramach każdej z części 

przedmiotu zamówienia: 

● Cena brutto - waga 100% 

Sposób oceny: przyznana danej ofercie liczba punktów = (Najniższa cena wśród złożonych ofert / 

Cena badanej oferty) x 100. 

Maksymalna liczba punktów: 100. 

3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze 

spośród nich ofertę z najwyższym doświadczeniem praktycznym osoby zaangażowanej do realizacji 

zamówienia zdobytym z danego zakresu poza szkolnictwem wyższym. 

6. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 

22. Wykluczenia: 

Z postępowania będą wykluczeni Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  
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Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu  

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e. powiązaniu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d. 

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub 

wykonali nienależycie zobowiązania wobec Zamawiającego, chyba że było to następstwem 

okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności. 

 


