
 

 

Gdańsk, dnia 25 maja 2017 r. 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na opracowanie kompleksowego rebrandingu   

Akademii Muzycznej im. S.Moniuszki w Gdańsku 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 

ul. Łąkowa 1-2 

80-743 Gdańsk 

tel.: (58)300-92-12, (58) 300-92-01; faks: (58) 300-92-10 

www.amuz.gda.pl 

PODSTAWA PRAWNA 

art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2015 r., poz. 

2164, Dz.U. z 2016 r., poz. 1020 ze zm.), zwana dalej „ustawą”. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania kompleksowego rebrandingu  Akademii Muzycznej 

im. S.Moniuszki w Gdańsku. 

2. Zakres usługi będzie obejmować:  

 

1) wykonanie audytu spójności wizualnej 

2) opracowanie strategii budowy marki 

3) optymalizację stosowanego systemu identyfikacji wizualnej 

4) opracowanie logo, materiałów reklamowych itp.  

 

3. W celu wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 wykonawca przeprowadzi rozeznanie potrzeb uczelni 

za pomocą ankiet, spotkań, grup focusowych itp., które realizowane będzie wśród przedstawicieli 

uczelni, m.in. kadry naukowej, pracowników, samorządu i organizacji studenckich, absolwentów etc.  

4. Celem usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia jest wzrost wyrazistości oraz rozpoznawalności marki 

Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki na rynku uczelni muzycznych polskich i zagranicznych oraz 

wzrost atrakcyjności wśród obecnych oraz potencjalnych studentów poprzez dostosowanie działań 

i oferty do ewoluującej rzeczywistości. 

4. Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2018 r. 

 

II. SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1) cena: 50% 

2) zastosowanie rozwiązań innowacyjnych: 50% 

2. Punkty za poszczególne kryteria wyliczone będą wg podanych wzorów. Wynik będzie traktowany jako 

wartość punktowa oferty w zakresie poszczególnych kryteriów. Liczba punktów obliczona będzie z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 



 

 

 2.1. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru: 

   

   CN 

CK = ------------ x 50% x 100 

  CR 

 

CK= [CN / CR x % wagi ] x 100 

CK – ilość punktów dla kryterium, 

CN – najniższa oferowana cena spośród badanych ofert, 

CR – cena oferty badanej, 

% wagi – waga kryterium ocen. 

Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów: 80 punktów. Pozostałym 

ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (zgodnie z podanym wzorem) liczba punktów. 

 

2.2. Punkty za proponowane rozwiązania innowacyjne: 

25 pkt za innowacyjne rozwiązania w zakresie strategii budowy marki 

25 pkt za innowacyjne rozwiązania w zakresie wyrazistości marki 

 Oferta, która w ocenie Zamawiającego nie będzie zawierała innowacyjnych rozwiązań, uzyska w tym 

kryterium 0 pkt 

 

Uzyskane przez Wykonawcę punkty zostaną podstawione do wzoru: 

  PR 

IK = --------------x 50% x 100 

  PN 

 

IK= [IB / IM x % wagi ] x 100 

IK – ilość punktów dla kryterium, 

IB – liczba punktów za rozwiązania innowacyjne oferty badanej, 

IM – maksymalna liczba punków za rozwiązania innowacyjne spośród badanych ofert, 

% wagi – waga kryterium ocen 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów w kryterium cena 

oraz innowacyjność: Σ = CK +IK 

 

III. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2.  Oferty należy złożyć do dnia 12 czerwca 2017 r. , do godziny 10.00 

3.  Oferty należy złożyć w wybrany sposób: 

1) na adres: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział 

zamówień publicznych, budynek czerwony, Rektorat, pok. Nr 103-105 lub 

2) mailem, skany podpisanych dokumentów, na adres: k.taper@amuz.gda.pl lub 

3) faksem, na numer (058) 300 92 10 

4. Oferty powinny zawierać oznaczenie : „oferta na opracowanie kompleksowego rebrandingu” 

mailto:k.taper@amuz.gda.pl


 

 

5. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i w przypadku ofert 

złożonych w formie pisemnej, zostaną odesłane. 

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

3) Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

4) Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania cen z Wykonawcami. 

5) Jeżeli istnieje możliwość nabycia usług (będących przedmiotem zamówienia w niniejszym 

postępowaniu) w ramach oferty korzystniejszej niż zaoferowana w niniejszym postępowaniu, 

Zamawiający może zlecić realizację zamówienia Wykonawcy, u którego można nabyć te usługi 

korzystniej, z pominięciem ofert zebranych w niniejszym postępowaniu. 

6) Z wybranym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której treść 

będzie wynikiem uzgodnień pomiędzy stronami. 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

8) Kontakt: Katarzyna Taper, telefon: 58 300-92-12 (pon., śr. w godz. 9:00-12:45), e-mail: 

k.taper@amuz.gda.pl 

 

              Kanclerz 

 

           ……………….. 

 

   

 

 

 

 
 

 
Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY 

na opracowanie kompleksowego rebrandingu   

Akademii Muzycznej im. S.Moniuszki w Gdańsku 

1. Informacje o Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby Wykonawcy:  

………………………………………………..…………………………………. 

NIP:  …………………………………… 

REGON: ………………………………. 

Numer telefonu:  ………………………. 

Adres e-mail:  ………………………….. 

Osoba do kontaktu: …………………….............……tel. …................................... 

Oba odpowiedzialna za koordynację realizacji umowy: …....................................., tel. 
…..........................., e-mail: …............................................. 

2. Cena oferty 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 

łączną cenę: 

 

Netto:…………………….zł 

Podatek VAT: …..% 

brutto - ............................. zł 

(słownie brutto .....................................................................................................................) 

Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

      ….................................................................... 

      podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

       Wykonawcy 


