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ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY 

ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 12.08.2022 

 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizowanego projektu pt.: „Nowy model urbanizacji w Polsce – 

praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)” (Gospostrateg 

1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach 

„Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Społeczny i Gospodarczy rozwój Polski  

w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”, zwraca się do Państwa z zapytaniem dotyczącym 

realizacji usługi druku trzech monografii naukowych:  

1. Prawne podstawy zarządzania procesami urbanizacji. Doświadczenia Polski a Anglii, Danii, Francji 

i Niemiec 

2. Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty 

procesów urbanizacji w Polsce 

3. System planowania przestrzennego w Polsce. Kluczowe problemy i słabości 

 

Zakres przedmiotu zamówienia: 

 okładka kolor, 4+0, karton biały ok. 250 g/m2, folia matowa 

 środek kolor, 4+4, papier offset 80 g. 

 oprawa: miękka, klejona na gorąco 

 format B5 – 165x235 pion 

 liczba stron – książka nr 1: 194 

 liczba stron – książka nr 2: 236 

 liczba stron – książka nr 3: 368 

 liczba egzemplarzy do druku – każda książka po 150 egzemplarzy 

 druk na spad, całość w kolorze 

 książka nr 2 pt. „Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski 

i straty procesów urbanizacji w Polsce” posiada wkładkę (wyjmowana, rozkładana, format dwustronny B3 – 

353x500 pion, kolor, papier kreda matowy 90 g.) – wkładka umieszona w kieszonce trójkątnej, na końcu 

publikacji, złożona do formatu okładki 

 książki posiadają numer ISBN 

 

Termin realizacji zamówienia:  

wraz z dostawą nieprzekraczalnie do 9 września br. do godz. 12:00. 

 

Trzy publikacje do druku, w wersji online, stanowią Załączniki  2-4 do niniejszego zapytania (w celach poglądowych). 
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Kryterium wyboru oferty: Cena – 100% 

według przyjętego wzoru: 

liczba przyznanych punktów = (najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto ocenianej oferty) x 100 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów. Przyznane 

punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

postępowania w sytuacji, w której cena najkorzystniejszej oferty przewyższa środki przeznaczone w projekcie na 

sfinansowanie zamówienia z budżetu projektu. Oferty nie spełniające wymogów zapytania będą podlegały odrzuceniu. 

Zamawiający nie przewiduje wypłacenia zaliczek na realizację zamówienia.  

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku Formularz ofertowy, który stanowi Załącznik 1 do 

Zapytania Ofertowego. Kwota brutto całości zamówienia powinna uwzględniać również koszt dostawy zamówienia 

na wskazany przez Zamawiającego adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa. 

Odbiorca przesyłki (imię, nazwisko, numer kontaktowy) zostanie podany na etapie realizacji zamówienia.  

 

Prosimy o przesyłanie ofert na realizację całości zamówienia (łączna kwota netto i brutto wraz z kosztami dostawy) na 

adresy e-mail: mdawid@irmir.pl i kkudlacz@irmir.pl do dnia 17.08.2022 r. do godziny 14.00. 

  

Osoby do kontaktu: 

Marta Dawid 

tel. 12 634 25 13 wew. 50  

e-mail: mdawid@irmir.pl 

 

Katarzyna Kudłacz 

tel. 12 634 25 13 wew. 50  

e-mail: kkudlacz@irmir.pl  

 

Załączniki: 

1. Załącznik 1. Formularz ofertowy 

2. Załącznik 2. Publikacja nr 1 – Prawne podstawy zarządzania procesami urbanizacji. Doświadczenia Polski a 

Anglii, Danii, Francji i Niemiec 

3. Załącznik 3. Publikacja nr 2 – Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne  

i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce 

4. Załącznik 4. Publikacja nr 3 – System planowania przestrzennego w Polsce. Kluczowe problemy  

i słabości 
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