
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dla zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 OOO zł netto (bez podatku VAT) 

KATEDRA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO A-6 WA PK 

informuje, iż dla zapytania ofertowego 

Redakcja wydawnicza, korekta językowa, skład, i łamanie oraz druk recenzowanych monografii 

naukowych (ISBN, artykuły z numerami DOI) w języku angielskim towarzyszących - XX 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Definiowanie przestrzeni architektonicznej - Mity 

Architektury" . (Wydawnictwo ukazuje się jednocześnie z kolejnymi edycjami Konferencji od 2001 r.) 

Termin konferencji: 19 - 20 listopada 2021 r. 

W bieżącym roku recenzowane monografie naukowe zostaną wydane w nakładzie 250 kompletów po 

osiem tomów każdy. 

Materiały będą przekazane Wykonawcy w wersji elektronicznej (doc, jpg, tif). 

Format: B5 (170 x 240 mm), w postaci: ok. 8 tomów klejonych w okładkach kartonowych, obłożonych 

obwolutami. 

Objętość: około 100 ark. wyd., w 8 tomach po ok. 120 stron każdy, (objętość publikacji może ulec 

zmianie do +/-10%). 

Nakład: 250 kpi. 

Papier: 

środek: papier offsetowy 90 g; 

okładka: karton jednostronnie kredowany 250g; folia błysk 

obwoluta: kreda błysk 150 g, druk czarny, teksty bez koloru (wybrania) 

banderola: papier czarny, barwiony w masie, szerokość 8 cm, nadruk sitodrukowy w kolorze białym, 

cały nakład banderolowany w kompletach po 8 tomów. 

Druk offsetowy: raster stochastyczny (dla podniesienia jakości ilustracji): środek l+l, okładka 4+0, 

folia błysk, obwoluta 1/0 

Oprawa: tomy klejone w obwolutach, banderolowane w kompletach, pakowane po 10 kompletów w 

paczce. 

Zakres prac: 

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace redakcyjne, organizacyjne i produkcyjne związane z 

wykonaniem zlecenia, a w szczególności: zredaguje i wykona adjustację oraz korektę tekstów, skład i 

łamanie, opracuje ilustracje pod kątem wymogów druku offsetowego, wydrukuje i oprawi nakład oraz 

dostarczy do siedziby Zleceniodawcy. 

Redakcja wydawnicza i techniczna powinny być wykonane zgodnie z zasadami typografii dla 

recenzowanych monografii naukowych. 

Harmonogram: 

Od 25.10.2021 do 01.11.2021 - sukcesywne przekazywanie materiałów (nie zawsze 

w kolejności alfabetycznej) 



• Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wydrukowany i oprawiony jeden 

egzemplarz kompletu „Mity architektury" do 14 listopada 2021 do godziny 14.00, celem 

weryfikacji materiału (kompletność, poprawność techniczna składu, ilustracji, projektu okładki 

i obwoluty). Informacja o zatwierdzeniu do druku zostanie przekazana Wykonawcy do 15 

listopada, do godz. 8.00. 

• Specyfika wydawnictwa - uczestnicy nadsyłają teksty rozdziałów, korekty i uzupełnienia 

nawet do kilku dni przed rozpoczęciem konferencji - powoduje to, że czas na ostateczne 

korekty i skład, jest bardzo ograniczony. W związku z tym, końcowy druk może się zacząć 

nawet nie wcześniej niż 4 dni przed rozpoczęciem konferencji. 

z dnia 02.07.2021 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty t.j. 

Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 
ul. Kościuszki 142, 
50-439 Wrocław 

Kwota netto: 46 400 zł 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrano ofertę, która uzyskała największa liczbę pkt. zgodnie z kryteriami przyjętymi 

w zapytaniu. 

- kryterium bezwzględne: Wydawnictwo musi się znajdować w wykazie wydawnictw publikujących 

recenzowane monografie naukowe MNiSW z 29 września 2020 r. 

- cena: 50%, 

- termin wykonania zamówienia: 40%, 

- realizacja co najmniej 3 podobnych zamówień w przeciągu ostatnich 3 lat: 10%. 

Oferta zgodna z wymogami zawartymi w op1s1e zapytania ofertowego dla zamow1en 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych 130 OOO netto (bez 

podatku VAT). 


