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Gwardian Klasztoru Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych (Franciszkanów) w Głogówku  

 
 

ZAPRASZA  
do składania ofert na wyłonienie wykonawcy na 

wydanie albumu książki do realizacji projektu  
„Odkrywamy histori ę Franciszkańskich klasztorów na Śląsku” 

 
1. Zamawiający: 

Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 
(Franciszkanów) w Głogówku ul.  Klasztorna 3 
 

2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wydanie albumu - książki 
zawierającej odrestaurowane bogactwo kościołów Franciszkańskich na pograniczu 
polsko-czeskim. Praca polegać będzie na wykonaniu fotografii wraz z opisem oraz 
wydania albumu w języku polskim i czeskim.  

 
Kalkulacja druku albumu: 
• oprawa twarda, szyto - klejona 
• format: A4 
• wyklejka kolor 1 
• objętość: 88 stron + okładki 
• zadruk środka: 4+4 
• papier środka: kreda błysk 150 g/m2 
• zadruk okładki: 4+0 
• papier okładki (okleina) kreda błysk 150 g/m2 
•  uszlachetnienie okładki: folia błyszcząca 1+0 
• nakład 2000 szt. 
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3. Termin wykonania zamówienia: 
Zakończenie 9.05.2014r. 

 
4. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście w siedzibie zamawiającego: 
Klasztor Św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 
(Franciszkanów) w Głogówku ul. Klasztorna 3   48 – 250 Głogówek z oznaczeniem: 
„Oferta na wykonanie albumu –książki”  w terminie do dnia 20.01.2014r. 
Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom  bez 
otwierania. 
 
Ofertę należy złożyć w języku polskim. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy mają doświadczenie 
w zakresie wykonywania prac tożsamych związanych z przedmiotem zamówienia 
(wykaz wykonanych prac z ostatnich 3 lat). 

 
5. Osobą uprawniona do kontaktów jest: Gwardian o. Krzysztof Hura  

tel.(077) 4380020, fax: (077) 4373356 e-mail: k.hura@ofmconv.opoka.org.pl 
 
Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. 
od 09:00 do 14:00 pod wymienionym wyżej numerem telefonu, lub osobiście w  
siedzibie zamawiającego.  
 

6. Unieważnienie postępowania 
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w następujących przypadkach:  
• nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, 
• cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można 
było wcześniej przewidzieć. 

 
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej  oferty zawierająca: firmę (nazwę),  
siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie  przesłana 
wybranemu wykonawcy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert. 
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8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 
 
W terminie do 10 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany 
wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty. 
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.  
 

9. Informacje dodatkowe, w tym dot. finansowania projektu ze środków Unii  
Europejskiej: 
Zadanie realizowane jest z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  
2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska z Funduszu Mikroprojektu 
Euroregionu   PRADZIAD 
 
 
Złożenie propozycji cenowej nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w 
zadania. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                       Gwardian Klasztoru                                                                                
                                                                                       
                                                                                          o. Krzysztof Hura 
 
W załączeniu; 
1. Wzór druku „Propozycji cenowej” 
2. Wykaz wykonanych prac 
3. Wzór umowy. 
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OFERTA 
 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

REGON .......................................................................................................................................  
NIP  ............................................................................................................................................. 
tel. ………………………………………………………………………………………………   
fax   ……………………………………………………………………………………………. 
www………………………………………………………………............................................ 
e-mail: ………………………..……………………………………………………………….. 

Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:           
„Odkrywamy histori ę Franciszkańskich klasztorów na Śląsku” 

 
oferuję wykonanie „Albumu – książki”  będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami 

opisu przedmiotu zamówienia: 

za cenę: 

w kwocie netto ............................................ zł (słownie............................................................ 

………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie brutto ............................................. zł(słownie:..........................................................  

……………………………………………………………………………………………… 
 
w tym podatek VAT, w wysokości............%, to jest w kwocie………………………zł 

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

w terminie: ………………………………………………………………………………….  
W przypadku wyboru naszej propozycji cenowej, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach 
określonych w zaproszeniu i ofercie. 
Oświadczam, że: 
1) jesteśmy / nie jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami  
    ustawowymi, 
2) posiadamy / nie posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności,     
    jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
3) posiadamy / nie posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,  
    a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,  
4) znajdujemy / nie znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
    przedmiotowego  zamówienia. 
5) nie zalegam / zalegam w podatkach  w urzędzie skarbowym, 
6) nie zalegam / zalegam w opłacaniu składek ZUS, 
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* - niepotrzebne skreślić 
 
Ponadto, 
oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do 
składania ofert.  
  
 
 
_____________________       _________________________________  
  (Miejscowość, data)             ( podpis i imienna pieczęć przedstawiciela wykonawcy) 
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Wykaz wykonanych prac z ostatnich trzech lat  
 

Lp. Zamawiający Zakres wykonanych prac Wartość  
  

 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 
 
 
                                                                                        
…………………………………………………… 
                     (podpis wykonawcy) 
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UMOWA  

 

 

zawarta dnia ……………………………..  roku pomiędzy: 

 

Klasztorem  św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 

(Franciszkanów) w Głogówku 

reprezentowaną przez: 

Gwardiana Klasztoru O. Krzysztofa Hurę 

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

 

a  

 

…………………………………………………………………………………… z siedzibą przy ul. 

……………………………………………………………….., o numerze identyfikacyjnym REGON 

……………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

…………………………………………., posługującą się numerem NIP: ……………………………., 

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 

 

 

 

§ 1. 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest przygotowanie i wydanie Albumu w ramach 
realizacji projektu „Oferta na wykonanie albumu –książki”   

  

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wydać album według ogólnych założeń przyjętych 

przez Strony, uwzględniając następujące parametry: 

 

·  format:                    A4  

·  objętość:                 88 str. + okładka  

·  nakład:                    2000 szt.  

·  papier:                     kreda błysk 150 g, okł. - karton 250 g/mkw.  

·  kolory:                     śr. 4 + 4, okł. 4 + 0  

·  wykończenie:           opr. klejona/ szyto-klejona twarda, folia błysk na okładce 
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§ 3. 

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiał w języku polskim i czeskim do 

albumu. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania gotowego projektu do 

ostatecznej korekty i akceptacji przez Zamawiającego w terminie do dnia 

9.05.2014r. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do akceptacji projektu lub naniesienia 

poprawek w  terminie 3 dni od daty otrzymania projektu od Wykonawcy.  

 

§ 4. 

Wykonawca oświadcza, iż posiada umiejętności i potencjał techniczny niezbędny 

do wykonania Umowy. 

 

§ 5. 
Termin wykonania Umowy, tj. dostarczenia gotowego albumu w ilości 2000 szt. do 
Zamawiającego o parametrach określonych w § 2 umowy, ustala się na 30 dni od daty 
uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego. 
 

§ 6. 

1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie  …………….. zł  plus 

podatek VAT. 

Kwota brutto wynosi ………………………………. zł. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 

wszelkie koszty (redakcja tekstów, opracowanie graficzne, skład i łamanie, 

makiety do akceptacji, przygotowanie dla druku, druk ), niezbędne do 

wykonania Albumu w tym transport wykonanych materiałów promocyjnych 

do Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę po dostarczeniu dzieła Zamawiającemu, w 

terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. 

 

§ 7. 
1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na 

 Zamawiającego całość autorskich praw do pozycji wymienionej w § 1 umowy. 
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§ 8. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Sprawy, których nie udało się przewidzieć przy zawieraniu niniejszej Umowy, 

Strony zobowiązują się rozstrzygać przede wszystkim polubownie, zgodnie z 

dobrymi zwyczajami i we wzajemnym poszanowaniu interesów Stron, dobrego 

imienia, wizerunku Stron i jej reprezentantów i modyfikować aneksem do 

Umowy. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy dla Zamawiającego. 

5. Niniejsza Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 Zamawiający       Wykonawca 

         

 
 


