ZP.26.1.2021

Łódź, dnia 05.02.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA

świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych, ustnych i migowych na potrzeby realizacji
Projektu „Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen - różne miasta, wspólna idea.
Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie i norweskie”
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nizszej niz wota o reslona w art. 2 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.),
a jednoczesnie prze raczaj cej 50 tys. PLN netto, prowadzone jest zgodnie z przepisami Wytycznych w
zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, tj. zgodnie z Rozdziałem 2 Zasada konkurencyjności oraz w
oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty
130 000 PLN” Bibliote i Miejs iej w Łodzi.
Zamówienie jest realizowane w ramach Proje tu „Bibliote a dla ażdego. Łódź, Gdynia, Kra ów, Bergen różne miasta, wspólna idea. Zwię szenie dostępu do ultury – modelowe rozwi zania pols ie i norwes ie”,
współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejs iego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 20142021 w ramach Działania 2 „Poprawa dostępu do ultury i sztu i” Programu „Kultura”.
1. NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO
ZAMAWIAJĄCY:
1. Lider Projektu: Biblioteka Miejska w Łodzi
Plac Wolności 4, 91-415 Łódź (przeprowadzający postępowanie w swoim imieniu i imieniu
Zamawiających – Partnerów Projektu)
NIP: 725-224-96-94
REGON: 369129529
tel.: 42 231 59 51
e-mail: zamowienia@biblioteka.lodz.pl
www.biblioteka.lodz.pl
2. 1 Partner Projektu: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
ul. Świętojańska 141/143, 81-401 Gdynia
3. 2 Partner Projektu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1, 31-124 Kraków
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w za resie tłumaczeń pisemnych, ustnych i migowych na
potrzeby realizacji Proje tu „Bibliote a dla ażdego. Łódź, Gdynia, Kra ów, Bergen - różne miasta, wspólna
idea. Zwię szenie dostępu do ultury – modelowe rozwi zania pols ie i norwes ie”, na czas trwania
Projektu, tj. w okresie od podpisania umowy do 31 sierpnia 2022 r. dla trzech bibliotek partnerskich:
Bibliote i Miejs iej w Łodzi, Miejs iej Bibliote i Publicznej w Gdyni i Wojewódz iej Bibliote i w Kra owie.

2.1. TŁUMACZENIA PISEMNE I USTNE
1. Tłumaczenia odbywać się będ z języ a polskiego na języ obcy, jak i z języ a obcego na języ polski.
2. Zakres tłumaczeń obejmuje: tłumaczenie pisemne standardowe w trybie zwy łym, tłumaczenie ustne,
tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne z zapewnieniem aparatury technicznej.
3. Poszczególne tłumaczenia będ zlecane przez Zamawiaj cego sukcesywnie, stosownie do potrzeb
Zamawiaj cego i w terminach o reślonych ażdorazowo dla danego zlecenia Zamawiaj cego.
4. Tłumaczenia dotycz praktykowanych w branży tłumaczeń grup języ owych, a w szczególności grup IIII. Za łada się, że najczęściej tłumaczenia dotycz I grupy języ owej.
I grupa – języ i m.in.: angiels i, rosyjs i, francus i, niemiec i
II grupa – języ i m.in.: u raińs i, litews i, białorus i, włos i, portugals i, hiszpańs i, rumuńs i,
bułgars i, słowac i, czes i, węgiers i, łotews i, chorwac i, grec i
III grupa – języ m.in.: norwes i, duńs i, szwedz i, holenders i, turec i, niderlandz i, słoweńs i
5. Wykonawca wykonywać będzie następuj ce rodzaje tłumaczeń:
a) Tłumaczenia pisemne obejmuj ce:
- standardowe w trybie zwy łym
b) Tłumaczenia ustne w trybie zwy łym:
- onse utywne (tłumaczenie po za ończeniu zdania b dź przemówienia przez prelegenta) mog
odbywać się we wszystkich trzech miastach - siedzibach Bibliotek partnerskich;
- symultaniczne (tłumaczenie na bież co, prowadzone przez 2 tłumaczy, bez uprzednio przygotowanego
te stu), z zapewnieniem aparatury technicznej tyl o na terenie Miasta Łodzi.
6. Strona obliczeniowa tłumaczenia nieprzysięgłego - 1800 zna ów ze spacjami.
1 godzina tłumaczenia ustnego (60 minut).
7. Poprzez zapewnienie aparatury technicznej rozumie się dostarczenie, zainstalowanie i obsługę w
pełnym zakresie urz dzeń (w tym w szczególności kabin tłumacza z pełnym wyposażeniem, odbiorniki
ze słuchaw ami) niezbędnych do właściwego wykonania tłumaczenia symultanicznego. Jedna kabina
przewidziana dla dwóch tłumaczy.
Biuro tłumaczeń zapewnia wszel i niezbędny sprzęt i wyposażenie potrzebne do tłumaczeń
symultanicznych, do uzgodnienia z Zamawiaj cym przed realizacj onferencji.
8. Tłumaczenia będą zlecane przez Zamawiającego i realizowane przez Wykonawcę w blokach w
zależności od charakteru tłumaczeń między innymi w zakresie:
BLOK I tłumaczenia pisemne
Znormalizowane dru i, formularze, fa tury, rót ie te sty itp.
Te sty literac ie m.in. realizowany w proje cie omi s z tłumaczeniem na języ angiels i i /lub rosyjs i,
u raińs i.
Tłumaczenie Raportu z badań publiczności przeprowadzonych w ramach realizacji proje tu, z języ a
pols iego na angiels i. Mog być tłumaczenia z wy resami, tabel ami.

Biblioteczne regulaminy m.in.: (regulamin korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, regulamin korzystania z biblioteki, regulamin
przyjmowania i rozpatrywania s arg i wnios ów, regulamin orzystania z urz dzeń ele tronicznych,
regulamin orzystania z dru ar i 3D, regulamin orzystania z si ż omatu, regulamin on ursów
organizowanych przez Bibliote i, arty zgłoszenia do udziału w on ursie, regulamin wydarzeń i imprez
organizowanych przez Bibliote i, arta zgłoszenia udziału w wydarzeniu, statuty itp.).
Karty zapisu do bibliote i, inne do umenty ułatwiaj ce orzystanie z bibliote i obco rajowcom, informacje
o bibliotece, informacje o filiach i agendach, posty na faceboo u, bież ce ogłoszenia np. o godzinach
otwarcia, nowych usługach informacje o orzystaniu z bibliote i itp.
Przewodni dla migrantów dla Bibliote z 3 miast partners ich, może być tłumaczony na angiels i, ale też na
języ u raińs i lub rosyjs i.
Przewodni dla migrantów będzie zbiorem podstawowych informacji ta ich ja dla przy ładu: ja poruszać
się w danym mieście w poszu iwaniu: zgody na pobyt, pracy, pomocy społecznej, nau i języka, mieszkania ,
onta tów ze stowarzyszeniami i fundacjami itp. Będzie wy azem adresów, ws azówe , lin ów. Będzie miał
formę rozbudowanej – s ładanej ulot i lub il u stronicowego materiału w zależności od potrzeby i
zebranych informacji.
Założeniem proje tu jest jego promocja na dedy owanej stronie www, a więc wyświetlenie się strony
głównej w 3 wersjach języ owych: pols i, angiels i, rosyjs i i/ lub u raińs i.
Tłumaczenie na stronę www oraz faceboo będzie polegało na tłumaczeniu ws azanych te stów.
W trzech języ ach zamieszczone będ tzw. treści startowe czyli rótsze i dłuższe te sty opisuj ce proje t,
opisuj cy Lidera i Partnerów, wstępne alendaria, rót ie informacje o wydarzeniach, bież ce informacje
o prowadzonych działaniach proje towych. Posty na media społecznościowe.
Tłumaczenia z języ a pols iego na języ angiels i i rosyjs i lub u raińs i rót ich te stów na pla atach i
ulot ach, rót ich te stów na citilighty, spoty re lamowe, materiały/informacje podczas prowadzonej
kampanii outodoorowej.
Fa tury, rachun i, materiały różne z Bergen w Norwegii – języ angiels i, norwes i.
BLOK II tłumaczenia ustne
Konferencja w Łodzi - będzie wymagała tłumaczenia symultanicznego dla o oło 200 uczestni ów z języ a
angiels iego na pols i oraz tłumaczenia wyst pień z języ a pols iego na angiels i dla gości zagranicznych
wraz z niezbędnym do tego sprzętem.
Tłumaczenia ustne dla 3 Bibliote w 3 miastach partners ich Łódź, Gdynia, Kra ów.
W tra cie wydarzeń ulturalnych m.in.: podczas spot ań autors ich, warsztatów, spacerów itp.
2.2. TŁUMACZENIA MIGOWE
1. Tłumaczenia odbywać się będ z języ a polskiego.
2. Poszczególne tłumaczenia będ zlecane przez Zamawiaj cego sukcesywnie, stosownie do potrzeb
Zamawiaj cego i w terminach o reślonych ażdorazowo dla danego zlecenia Zamawiaj cego.

3. Tłumaczenia na języ migowy będ odbywać się we wszystkich trzech miastach siedzibach Bibliotek
partnerskich.
4. 1 godzina tłumaczenia migowego (60 minut)
5. Tłumaczenia na język migowy planuje się m.in w trakcie konferencji podsumowującej projekt
oraz wydarzeń kulturalnych.
6. Obecność tłumacza migowego będzie potrzebna w trakcie konferencji oraz przy realizacji dużych
spot ań z publiczności m.in. podczas spot ań autorskich, podczas warsztatów, spacerów literackich, a
ta że przy realizacji filmów informacyjnych na temat bibliotek, poszczególnych filii i agend, ich zbiorów,
zasad korzystania z bibliotek, filmów instru tażowych jak orzystać z biblioteki: wyszukiwania w
katalogu online, zapisu do biblioteki- online, stacjonarnie, zamawianie do umentów itp.
rót ich filmów-vlogów z cie awost ami o bibliotece, najważniejszymi datami, opisami siedziby,
cie awost ami o budyn u głównym itp.



Na powyższych wydarzeniach tłumaczenie będzie dostosowane do potrzeb uczestnicz cych osób.
W przypadku konferencji to czas wyst pień o oło 5 godzin.

2.3. DODATKOWE WYMAGANIA

1. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca najpóźniej przed podpisaniem umowy przedkłada
Zamawiającego: certyfikat jakości w zakresie wymagań dotyczących świadczenia usług
tłumaczeniowych tj. norma ISO PN-EN ISO 17100:2015-06 lub równoważny.
2. Norma ISO PN-EN ISO 17100:2015-06 o reśla wymagania wobec dostawcy usług tłumaczeniowych
odnośnie:
a) Zasobów ludzkich oraz technicznych,
b) Systemu zarz dzania ja ości ,
c) Zarz dzania realizacj zleceń,
d) Współpracy z klientem,
e) Monitorowania procesu tłumaczenia.
2.4. KODY CPV
Główny od CPV: 79530000-8 Usługi w za resie tłumaczeń pisemnych
Dodatkowe kody CPV: 79540000-1 Usługi w za resie tłumaczeń ustnych

3. WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA
Zamawiaj cy nie precyzuje warun ów udziału w postępowaniu, tórych spełnianie Wy onawca zobowi zany
jest wy azać w sposób szczególny.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY IN ORMACJA O WAGAC
PUNKTOWYC
I PROCENTOWYC
PRZYPISANYC
DO POSZCZEGÓLNYC
KRYTERIÓW OCENY O ERTY; OPIS SPOSOBU
PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY O ERTY

4.1. Zamawiaj cy wyznaczył następuj ce
pun tow :

ryterium oceny ofert przypisuj c mu odpowiedni

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Cena oferty brutto w PLN (C)

100%

wagę

Maksymalna liczba punktów
jakie może otrzymać oferta
za kryterium
100 punktów

4.2. Za naj orzystniejsz zostanie uznana oferta, tóra uzys a najwię sz liczbę pun tów. Uzys ana liczba
pun tów w ramach ryterium zao r glona będzie do drugiego miejsca po przecin u. Jeżeli trzecia cyfra
po przecin u (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wyni zostanie zao r glony w dół, a jeżeli cyfra jest
równa lub wię sza od 5 wyni zostanie zao r glony w górę.
4.3. Przyznanie liczby pun tów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasady:
W przypad u ryterium „Cena oferty brutto” oferta otrzyma zao r glon do dwóch miejsc po przecin u
liczbę pun tów wyni aj c z działania:
C min
C=
x 100
Ci
gdzie:
C
Liczba pun tów ja ie otrzyma oferta badana w ryterium „Cena oferty brutto”
Cmin Najniższa cena spośród wszyst ich ofert podlegaj cych ocenie
Ci

Cena oferty badanej

4.4. Zamawiaj cy udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wy onawcy (Wy onawcom), tórego(ych)
oferta zostanie uznana za naj orzystniejsz , tj.: uzys a najwię sz liczbę pun tów.
4.5. Jeżeli Zamawiaj cy nie może do onać wyboru oferty naj orzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o ta iej samej cenie (otrzymały ta
sam liczbę pun tów), Zamawiaj cy wezwie
Wy onawców, tórzy złożyli te oferty do złożenia w terminie o reślonym przez Zamawiaj cego ofert
dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
4.6. Wy onawcy, s ładaj c oferty dodat owe, nie mog zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
5.1. Wy onawca może złożyć jedn ofertę w niniejszym postępowaniu.
5.2. Oferta musi być sporz dzona z zachowaniem formy pisemnej lub z zachowaniem postaci elektronicznej
w szczególności w formacie danych .doc, .docx lub .pdf pod rygorem nieważności. Oferta wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 15 zapytania ofertowego składane są w oryginale.
5.3.Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą
być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.
5.4. Oferta oraz oświadczenie, dla tórych Zamawiaj cy o reślił wzory w formie zał czni ów do zapytania
ofertowego, winny być sporz dzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu olumn i wierszy.

5.5. Postępowanie prowadzone jest w języ u pols im. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz ażdy
do ument złożony wraz z ofert sporz dzony w innym języ u niż języ pols i winien być złożony
wraz z tłumaczeniem na języ pols i.
5.6. Zaleca się, aby strony oferty i jej zał czni i były olejno ponumerowane.
5.7. Zaleca się, aby ewentualne popraw i w te ście oferty były naniesione w czytelny sposób i parafowane
przez osoby uprawnione.
5.8.Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być zał czone do oferty w oryginale lub opii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypad u pełnomocnictwa złożonego w innym języ u niż
języ pols i, winno być ono złożone wraz z tłumaczeniem na języ pols i.
5.9.W przypad u s ładania oferty przez Wy onawców wspólnie ubiegaj cych się o udzielenie zamówienia –
należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszyst ich Wy onawców wspólnie ubiegaj cych się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z tórej będzie wyni ać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocni
może być ustanowiony do reprezentowania Wy onawców
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi
zostać złożone zgodnie z p t. 5.8. zapytania ofertowego.
5.10. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
5.10.1.Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
5.10.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego);
5.10.3. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisuj cych ofertę, jeżeli oferta jest
podpisana przez pełnomocni a;
5.10.4.W przypad u s ładania oferty przez Wy onawców wspólnie ubiegaj cych się o udzielenie
zamówienia wraz z wymaganymi oświadczeniami do oferty należy doł czyć ta że pełnomocnictwo
do reprezentowania wszyst ich Wy onawców wspólnie ubiegaj cych się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowę o współdziałaniu, z tórej będzie wyni ać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocni może być ustanowiony do reprezentowania Wy onawców w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
5.10.5. Oświadczenia lub do umenty, na podstawie, tórych Zamawiaj cy do ona oceny s uteczności
zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie stanowi cych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej on urencji (jeżeli Wy onawca zastrzega ta ie informacje).

6. IN ORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB DO KONTAKTU
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia omuni acja między Zamawiaj cym a Wy onawcami odbywa
się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu
środ ów omuni acji ele tronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drog ele troniczn (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – e-mail.
6.2. Jeżeli Zamawiaj cy lub Wy onawca prze azuj oświadczenia, wnios i, zawiadomienia oraz informacje
przy użyciu środ ów omuni acji ele tronicznej, ażda ze stron na ż danie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
6.3. Osobami upoważnionymi przez Zamawiaj cego do onta towania się z Wy onawcami s : Dorota
Tarnowska, Joanna Strzelec - strona merytoryczna, Magdalena Michalska, Agnieszka Jachowicz strona formalna.
6.4. Korespondencję do Zamawiaj cego (powołuj c się w tytule na nr referencyjny postępowania:

ZP.26.1.2021) należy ierować:
 pisemnie na adres: Biblioteka Miejska w Łodzi, Pl. Wolności 4, 91-415 Łódź, sekretariat
 drogą elektroniczną na adres: zamowienia@biblioteka.lodz.pl
UWAGA:
Załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach obsługiwanych przez programy
udost pniane podmiotom komercyjnym na licencji open-source np. doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt, ods.
6.5. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języ u pols im. Oznacza to, że wszel a
orespondencja w języ u obcym jest s ładana wraz z tłumaczeniem na języ pols i.
6.6. W przypad u wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wy onawców, wszel a orespondencja
będzie prowadzona wył cznie z pełnomocni iem.

7. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA O ERT
7.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Pl. Wolności 4, 91-415 Łódź w
formie pisemnej lub formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@biblioteka.lodz.pl, w
nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

15.02.2021 r.

do godz.

10:00

7.2. W przypad u złożenia oferty w formie pisemnej ofertę należy umieścić w zam niętym opa owaniu.
Opa owanie winno być oznaczone nazw (firm ) i adresem Wy onawcy oraz opisane:
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Biblioteka Miejska w Łodzi
Pl. Wolności 4 w Łodzi
numer sprawy: ZP.26.1.2021

świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych, ustnych i migowych na potrzeby realizacji
Projektu „Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen - różne miasta, wspólna idea.
Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie i norweskie”
Nie otwierać przed dniem 15.02.2021 r. do godz. 11:00

7.3. W przypad u złożenia oferty w formie ele tronicznej w e-mailu należy dopisać „Oferta złożona na
świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych, ustnych i migowych na potrzeby realizacji
Projektu „Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen - różne miasta, wspólna idea.
Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie i norweskie”, nie otwierać przed
dniem 15.02.2021 r. do godz. 11:00”.
7.4. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialności za:
7.4.1. złożenie przez Wy onawcę oferty po terminie s ładania ofert,
7.4.2. złożenie oferty w innym niż o reślonym w p t 7.1. zapytania ofertowego miejscu,
7.4.3. złożenie oferty nieopisanej w sposób o reślony w p t 7.2. i 7.3. zapytania ofertowego –
uniemożliwiaj cy identyfi ację oferty, lub postępowania, tórego dotyczy.
7.5. Zamawiaj cy niezwłocznie zwróci Wy onawcy ofertę, tóra wpłynęła po terminie o reślonym w p t 7.1.
zapytania ofertowego.
7.6. Otwarcie ofert nastąpi w Bibliotece Miejskiej w Łodzi, Pl. Wolności 4, 91-415 Łódź:

w dniu

15.02.2021 r.

o godz.

11:00

7.7. Zamawiaj cy po otwarciu ofert zamieści w Bazie on urencyjności oraz na stronie internetowej
Bibliote i Miejs iej w Łodzi (www.bip.biblioteka.lodz.pl), informacje dotycz ce:
7.7.1. woty, ja zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
7.7.2. firm oraz adresów Wy onawców, tórzy złożyli oferty w terminie;
7.7.3. cen ofert.

8. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY
8.1. Wy onawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub j wycofać pod warun iem, że uczyni to
przed upływem terminu s ładania ofert. Zarówno zmiana ja i wycofanie złożonej oferty następuje
poprzez złożenie do Zamawiaj cego wnios u podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.
8.2. Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty musz być złożone w miejscu i według zasad
obowi zuj cych przy s ładaniu oferty. Odpowiednio opisane operty lub e-maile zawieraj ce zmiany
lub wycofanie należy dodat owo opatrzyć dopis iem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE”. W przypad u
złożenia il u „ZMIAN” opertę lub e-mial ażdej „ZMIANY” należy dodat owo opatrzyć napisem
„zmiana nr .....”.
8.3. Wraz z wnios iem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć do umenty potwierdzaj ce
uprawnienie osoby/osób podpisuj cych wniose do reprezentowania Wy onawcy, (jeżeli uprawnienie
to nie wyni a z do umentów zał czonych do oferty).
8.4. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty lub e-maile oznakowane dopis iem "ZMIANA" zostan
otwarte przed otwarciem kopert lub e-maili zawieraj cych oferty.
8.5. Po stwierdzeniu poprawności procedury do onania zmian lub wycofania oferty:
8.5.1. zmiany zostan doł czone do oferty
8.5.2. w przypadku ofert wycofanych złożonych w formie pisemnej, operta z ofert Wykonawcy zostanie
zwrócona na jego wniose .

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
9.1. Cen ofertow wymienion w Formularzu ofertowym jest wyrażona w złotych pols ich (PLN) cał owita
cena brutto (z VAT) za wy onanie przedmiotu zamówienia zawarta w p t 5.3 Formularza ofertowego i
wyliczona na podstawie formularza cenowego zawartego w ofercie.
9.2. Podane w formularzu cenowym ilości stron i godzin tłumaczenia s wiel ościami prognozowanymi.
Wy onawca otrzyma wynagrodzenie za fa tycznie wy onan usługę przy zastosowaniu cen
jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym.
9.3. Zamawiaj cy zastrzega, że ilość stron lub godzin tłumaczenia w ramach przedmiotu zamówienia może
ulec zmianie poprzez zmniejszenie za resu tłumaczenia ustnego z jednoczesnym zwię szeniem za resu
tłumaczenia pisemnego lub odwrotnie - w ramach przewidzianego w umowie cał owitego
wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi.
9.4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszyst ie wymagania Zamawiaj cego o reślone w niniejszym
zapytaniu ofertowym, obejmować wszyst ie oszty, ja ie poniesie Wy onawca z tytułu należytego oraz
zgodnego z umow i obowi zuj cymi przepisami za wy onanie przedmiotu zamówienia.

9.5. W cenie oferty uwzględnia się zys Wy onawcy oraz wszyst ie wymagane przepisami prawa podat i i
opłaty, a w szczególności podate VAT.
9.6. Przyjmuje się, iż Wy onawca do ładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem i zakresem przedmiotu
zamówienia, ja i ma zostać wy onany oraz wytycznymi do jego wy onania. Całość prac winna być
wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem.
9.7. W cenie oferty uwzględnia się podate od towarów i usług oraz podate a cyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obci żeniu podat iem od towarów i usług lub
podat iem a cyzowym. Przez cenę rozumie się ta że staw ę taryfow . Ustalenie prawidłowej staw i
podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej z obowi zuj cymi przepisami ustawy o podat u od
towarów i usług / podat u a cyzowym, należy do Wy onawcy.
9.8. Zamawiaj cy informuje, że w przypad u towarów i usług wymienionych w zał czni u nr 15 do Ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podat u od towarów i usług, zmienionej ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751),
zgodnie z zapisami w art. 108 a Ustawy, podatnicy s obowi zani zastosować mechanizm podzielonej
płatności. (tzw. MPP).
9.9. Cena podana w Formularzu oferty musi być wyrażona w PLN, z do ładności do dwóch miejsc po
przecin u. Kwotę należy zao r glić do pełnych groszy, przy czym ońców i poniżej 0,5 grosza pomija
się, a ońców i 0,5 i wyższe zao r gla się do 1 grosza (ostatni pozostawion cyfrę powię sza się o
jednost ę).
9.10. Sposób zapłaty i rozliczenia niniejszego zamówienia zostały o reślone we wzorze umowy (Zał czni nr
3 do zapytania ofertowego).

10. IN ORMACJE DOTYCZĄCE WALUT, W JAKIC MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MI DZY
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiaj cym a Wy onawc prowadzone będ w złotych pols ich (PLN).
11. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (REALIZACJI UMOWY)
Termin realizacji zamówienia: Usługi w za resie tłumaczeń pisemnych, ustnych i migowych będ
świadczone w o resie od dnia podpisania umowy do ońca realizacji proje tu, tj. do 31 sierpnia 2022 r. lub
do wczesniejszego wy orzystania woty, o torej mowa w § 10 ust. 2 umowy.

12. OKREŚLENIE
WARUNKÓW
ISTOTNYC
ZMIAN
UMOWY
ZAWARTEJ
W
WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (O ILE PRZEWIDUJE SI
MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY)
Wszel ie zmiany umowy s o reślone w Zał czni u nr 3 do zapytania ofertowego.

13. IN ORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA O ERT CZ ŚCIOWYC I WARIANTOWYCH
Zamawiaj cy nie dopuszcza możliwości s ładania ofert częściowych ani wariantowych.

14. IN ORMACJA O KONIECZNOŚCI WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCÓW W SKŁADANYC
O ERTAC TYC IN ORMACJI, KTÓRE OBJ TE SĄ TAJEMNICĄ PRZEDSI BIORSTWA

PRZEZ NIC

14.1. Wy onawca może zastrzec w ofercie informacje stanowi ce tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 wietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1010). W tym celu jest zobowi zany nie później niż w terminie s ładania ofert zastrzec, że nie
mog być one udostępniane oraz wy azać, iż zastrzeżone informacje stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wy onawca nie może zastrzec informacji, o tórych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
14.2. Do umenty stanowi ce tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich poufności, zaleca się
umieścić w odrębnej opercie (forma pisemna) lub złożyć w osobnym pliku w e-mailu (forma
elektroniczna) niż oferta, z dopis iem „Informacje stanowi ce tajemnicę przedsiębiorstwa – nie
udostępniać osobom trzecim”.
15. IN ORMACJA NA TEMAT ZAKAZU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PODMIOTOM POWIĄZANYM
KAPITAŁOWO LUB OSOBOWO Z OPERATOREM PROGRAMU/ BENE ICJENTEM/ PARTNEREM
PROJEKTU, O KTÓRYM MOWA W ROZDZIALE 1 PKT 13 WYTYCZNYCH (O ILE OPERATOR
PROGRAMU NIE WYRAZIŁ ZGODY NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POMIMO WYSTĄPIENIA
POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYC LUB OSOBOWYC )
Niniejsze zamowienie nie moze byc udzielone podmiotom powi zanym osobowo lub apitałowo. Przez
powi zania osobowe lub apitałowe rozumie się wzajemne powi zania między Zamawiaj cym lub osobami
upowaznionymi do zaci gania zobowi zan w imieniu Zamawiaj cego lub osobami wy onuj cymi w imieniu
Zamawiaj cego czynnosci zwi zane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wy onawcy a Wy onawc ,
polegaj ce w szczegolnosci na:
a) uczestniczeniu w społce ja o wspolni społ i cywilnej lub społ i osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 udziałow lub a cji, o ile nizszy prog nie wyni a z przepisow prawa lub
nie został o reslony przez Operatora Programu,
c) pełnieniu fun cji człon a organu nadzorczego lub zarz dzaj cego, pro urenta, pełnomocni a,
d) pozostawaniu w ta im stosun u prawnym lub fa tycznym, tory moze budzic uzasadnione
w tpliwosci, co do bezstronnosci w wyborze Wy onawcy, w szczegolnosci pozostawanie w zwi z u
małzens im, w stosun u po rewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, po rewienstwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Wykonawca zobowi zany jest do wypełnienia i przedstawienia wspolnie z ofert oswiadczenia o bra u
powi zan osobowych i apitałowych stanowi ce zał czni nr 2 do zapytania ofertowego.
16. INNE ISTOTNE INFORMACJE
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 wietnia 2016 r. (rozporz dzenie Parlamentu Europejs iego i Rady UE 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi z u z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu ta ich danych oraz uchylenia dyre tywy 95/46/WE) dalej „RODO”
uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Bibliote a Miejs a w Łodzi z siedzib
w Łodzi przy pl. Wolności 4, 91-415 Łódź, tel.: + 48 231 59 51, e-mail: sekretariat@biblioteka.lodz.pl.
2. Inspe torem ochrony danych w Bibliotece Miejs iej w Łodzi jest pani Joanna Smoleńs a, e-mail:
daneosobowe@biblioteka.lodz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu zwi zanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Podanie danych osobowych jest warun iem
zamówienia publicznego.

oniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie

5. Podstaw prawn przetwarzania danych s przepisy:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
c) ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6. Dane osobowe mog być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie obowi zuj cych przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadcz cym usługi pocztowe, uriers ie, usługi
informatyczne, ban owe, ubezpieczeniowe, wy onawcom bior cym udział w postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe mog być również prze azywane do państw
trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
7. W zwi z u z finansowaniem zwi zanym z realizacj programu Mechanizmu Finansowego Europejs iego
Obszaru Gospodarczego (MF EOG 2014-2021) Pani/Pana dane mog zostać prze azane Ministerstwu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pełni cego fun cję Operatora Programu dla Programu "Kultura" oraz
innym podmiotom współfinansuj cym ten program w ramach zawartych przez ministerstwo umów.
Szczegóły
dotycz ce
podmiotów
zaangażowanych
w
proje t
dostępne
s
na
stronie https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/klauzula-informacyjna.php.
8. Pani/Pana dane osobowe będ przetwarzane do czasu osi gnięcia celu, w ja im je pozyskano, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi zuj cego prawa, w
tym ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9. W zwi z u z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan
prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporz dzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporz dzenia.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.
11. Dane nie będ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o bra u powi zań osobowych i apitałowych
3. Wzór umowy

