Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Analiz i Strategii z siedzibą w Warszawie,
ul. Hankiewicza 2, zaprasza do złożenia wyceny usługi druku i dystrybucji na potrzeby
projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej
organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli
zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Druk książki o następujących parametrach:
Książka formatu 170 x 243 mm
Objętość: max. 400 stron + okładka.
Nakład 1000 sztuk
Wycena powinna obejmować:
- Obróbkę graficzną materiałów
- Przygotowanie do druku: opracowanie graficzne, przygotowanie do druku (w tym skład,
łamanie, korekta techniczna i edytorska)
- Druk książki
- Dystrybucja do Centrali NFZ
Środek:
zadruk 4+4;
offset papier 90 g
Okładka:
Zadruk 4+0,
karton 350 g karton
Obwoluta:
Zadruk 4+0 papier 150g foliowanie na mat
Oprawa klejona (PUR).
Pakowanie w kartony po 10 szt.
Publikacja będzie miała nadany numer ISBN
Dostawa na adres:
Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa

Kryteria oceny oferty.
1. Kryterium: Cena (60% wagi oceny)
W celu oceny złożonych ofert w niniejszym kryterium Zamawiający przyjmuje łączną cenę
brutto za wykonanie całości zamówienia obejmującego, przygotowanie do druku, druk i
dystrybucję.
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 100.
Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe ceny obliczone
dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto,
stosując poniższy wzór:
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oznacza kolejną badaną ofertę,
oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty
w zakresie
kryterium ceny ,
oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto
badanej oferty,
oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.

2. Kryterium II: Harmonogram (40% wagi oceny)
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 100. Zamawiający
przyzna Wykonawcy podpunkty w następujący sposób:
a) Wykonanie całości zamówienia w terminie do 26.09.2017 r. do godz. 17:00 – 100 ppkt
(planowane rozpoczęcie realizacji 4.09.2017 r)
b) Wykonanie całości zamówienia po terminie 26.09.2017 r. nie później niż 15.10.2017 r. – 0
ppkt.
Oferta o najwyższej liczbie przyznanych podpunktów uzyska 100 pkt. Pozostałym ofertom
punkty zostaną przyznane, stosując poniższy wzór:
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gdzie: m – oznacza kolejną badaną ofertę,
Tm – oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium
harmonogram,
Kn – oznacza najwyższą liczbę przyznanych podpunktów,
Km – oznacza liczbę przyznanych podpunktów kolejnej badanej oferty.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: koordynowana@nfz.gov.pl w
do 28 sierpnia 2017 r., w rozbiciu na:
Przygotowanie do druku [cena brutto]
Druk i dystrybucja [cena brutto]
Proponowany termin realizacji

terminie

NFZ zastrzega, że zapytanie to nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

