
 

 

 

 

 
16.06.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na usługę graficzną materiałów  w ramach realizowanego  grantu finansowanego z Narodowego 
Centrum Nauki 

 
pt.” Język ucieleśniony w niepełnosprawnym ciele.”   

WPs/ 158 /2020/AK 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 

REGON 24000001258 

NIP: 525-001-12-66 

fax (22) 635-79-91 

www.psych.uw.edu.pl 

e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:  

Małgorzata Foryś 

e-mail: malgorzata.forys@uw.edu.pl  

 

 

 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zadaniem Wykonawcy jest realizacja usługi graficznej materiałów do badań eksperymentalnych z 

udziałem młodzieży i młodych dorosłych (pomiędzy 13 a 24 r.ż.), wykonywanych z wykorzystaniem 

systemu komputerowego z narzędziem do śledzenia wzroku tzw. eye-trackerem. 

Wykonawca ma za zadanie wykonać: 

- około 100 rysunków prostych, przedstawiających pojedynczą postać, zwierzę lub przedmiot; 

- 6 rysunków złożonych, prezentujących kilka wnętrz z wieloma przedmiotami i osobami wykonującymi 

różne czynności. 



 

Wszystkie rysunki muszą być wykonane zgodnie ze wskazaniami Zleceniodawcy. Wersja końcowa ma 

być przekazana w wersji cyfrowej, zgodnej ze specyfikacją programu komputerowego, w którym będzie 

implantowana. 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zakładany termin realizacji zamówienia: Od dnia 1.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.  

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy: 

● prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług uprawniających do 

wykonania zadania,  

● mają doświadczenie w przygotowaniu materiałów graficznych do badań 

psychologicznych, w tym z wykorzystaniem systemów komputerowych z eye-trackerem, 

● przedstawią w wyznaczonym terminie kompletną i podpisaną ofertę. 

 
2)  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń 

złożonych przez Wykonawcę wraz z formularzem ofertowym oraz przedstawionego portfolio. 
 

3) Sposób oceny warunków wymaganych od Wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/nie 
spełnia. 

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym. 

2) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

3) Termin ważności oferty powinien wynosić minimum 30 dni. 

Ofertę należy przesłać w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na adres: 

zamowienia@psych.uw.edu.pl; oraz;  malgorzata.forys@uw.edu.pl;  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2020 do godziny 15:00. 

 

 

6. OCENA OFERT 

1) Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w 

pkt. 4. 

2) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

  

about:blank
about:blank


 

  Kryterium Waga 

a Cena zamówienia brutto 60 

b Udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu materiału graficznego 
dla badań psychologicznych 

20 

c 
Udokumentowane doświadczenie w projektowaniu opracowania 

graficznego dla systemów z eye-trackerem 20 

 
RAZEM: 

100 

 
RAZEM: 

100 

  

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTÓW: 

a) Cena /C/ 

Kryterium temu zostaje przypisana liczba 60 punktów. Ilość punktów poszczególnym wykonawcom za 
kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady: 

Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów. 

Pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona wg wzoru: 

  

cena najniższa 

Ci  = ------------------------------- x 60 pkt 

cena oferty badanej 

i               - numer oferty badanej 

Ci             - liczba punktów za kryterium „CENA” (oferty badanej) 

cena oferty – cena brutto z OFERTY. 

  



 

b) Udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu materiału graficznego dla badań 
psychologicznych 

Oferent, który w ostatnich 5 latach miał co najmniej jedno doświadczenie w  przygotowaniu materiału 

graficznego dla badań psychologicznych otrzyma 20 punktów. Jeżeli oferent nie posiada doświadczenia 

w przygotowaniu materiału graficznego dla badań psychologicznych to otrzyma 0 punktów. 

c) Udokumentowane doświadczenie w projektowaniu opracowania graficznego dla 

systemów z eye-trackerem 

Oferent, który w ostatnich 5 latach miał co najmniej 1 doświadczenie w projektowaniu opracowania 

graficznego dla systemów z eye-trackerem otrzyma 20 punktów. 

Jeżeli oferent nie posiada doświadczenia w projektowaniu opracowania graficznego dla systemów z 

eye- trackerem otrzyma 0 punktów. 

 

 

7. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
2. Informacja na temat wyników wyboru oferty zostanie przekazana Oferentowi drogą elektroniczną. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z  
najlepszymi Oferentami. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania treści materiałów wyłącznie wybranemu 
Oferentowi po zawarciu umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Załączniki: 
Formularz ofertowy 

  

 

Miejscowość ……………………… data…………………        

Nazwa Wykonawcy: 

Tel. ………………….……..., e-mail …………………………….. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na usługę graficzną materiałów  w ramach realizowanego  grantu finansowanego z Narodowego 
Centrum Nauki 

 
pt.” Język ucieleśniony w niepełnosprawnym ciele.”   

 

Zakres 
Wartość 

netto Podatek VAT 
Wartość 

brutto 

a) Cena zamówienia  

 

 

_ _ _ _ _,_ _ 

 

 

_ _ _ _ _,_ _ 

 

 

_ _ _ _ _,_ _ 

b) Udokumentowane doświadczenie w 

przygotowaniu materiału graficznego dla 

badań psychologicznych 

 

TAK/NIE* (dokumenty zaświadczające są 

dołączone do formularza) 

 

c) Udokumentowane doświadczenie w 

projektowaniu opracowania graficznego dla 

systemów z eye-trackerem 

 

TAK/NIE* (dokumenty zaświadczające są 

dołączone do formularza) 

*niepotrzebne skreślić 

 
W przypadku posiadania wyżej opisanego doświadczenia, należy do formularza dołączyć 
potwierdzające je załączniki: oświadczenie oraz portfolio z przykładowymi pracami. 
 



 

Oświadczam, że: 

● zapoznałem(am) się z treścią zapytania i w całości akceptuję/-my jej treść, 

● uważam się za związanego(ą) ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

● posiadam odpowiednie zaplecze kadrowe i techniczne, umożliwiające realizację usługi, 

stanowiącej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego,  

● posiadam sytuację ekonomiczną i finansową pozwalającą na realizację zlecenia. 

● oświadczam, że nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym*.  

 
*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

...................................... 

 podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta 

 

 
 

 


