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Kraków, dnia 28 grudnia 2018r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

- nazwa zamówienia „Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych dokumentów           

z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego język na angielski                 
(w tym przysięgłych)  dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  
Krakowie w 2019 roku”    

- numer zamówienia: BZP-3941-78/2018 

 

I.   ZAMAWIAJĄCY   

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,  

31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13  

REGON: 000275783,  NIP: 675-00-07-570,  

tel. (12) 299-20-42 

www.asp.krakow.pl  e-mail: zp@asp.krakow.pl  

zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługę, której wartość nie przekracza wyrażonej                       

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w postępowaniu wyłączonym ze stosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. 

poz.1986), zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego według 

Rozdziału VI „Instrukcji dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie”. 

II. INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU 
 

1. Postępowanie oznaczone jest numerem: BZP-3941-78/2018. We wszelkich kontaktach                           

z Zamawiającym w przedmiocie niniejszego postępowania, Wykonawcy winni powoływać się 

na podane oznaczenie sprawy.  

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu 

terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć istotny wpływ przygotowanie oferty, 

Zamawiający przedłuży termin wyznaczony na składania ofert. O dokonanych zmianach 

Zamawiający niezwłocznie poinformuje zamieszczając treść zmian na stronie internetowej 

Zamawiającego, gdzie zostało zamieszczone zapytanie ofertowe. 

4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną z zastrzeżeniem wyjątków 

wskazanych w treści zapytania. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia są: „Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych dokumentów                   

z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego język na angielski (w tym 

przysięgłych)  dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie                      

w 2019 roku”    
 

2. Szczegóły zamówienia: 

 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje tłumaczenia pisemnych dokumentów (w tym 

przysięgłych)  z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język 

polski:  

 

a) tłumaczenia pisemne zwykłe - tryb zwykły, 

http://www.asp.krakow.pl/
mailto:zp@asp.krakow.pl
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b) tłumaczenia pisemne do publikacji - tryb zwykły, 

c) tłumaczenia pisemne uwierzytelnione  - tryb zwykły, 

d) weryfikację tłumaczenia - tryb zwykły. 

 

2) Tematyka/problematyka tłumaczeń objętych przedmiotem zamówienia: 

a) dokumenty uczelniane związane z bieżącą działalnością  

b) teksty do wydawnictw uczelnianych 

c) dyplomy i suplementy do dyplomów 

d) biogramy artystów 

e) teksty informacyjne i promocyjne Uczelni 

f) teksty do informatorów dla zagranicznych studentów 

g) umowy bilateralne zawierane przez Uczelnię  

h) wystąpienia prelegentów na konferencjach organizowanych przez Uczelnię 

i) korekta tekstów 

 

3) W tekstach przewidzianych do tłumaczeń często wystąpi terminologia z zakresu sztuki  

(sztuki piękne, projektowe – architektura wnętrz i design, konserwacja i restauracja 

dzieł sztuki) oraz z zakresu  historii sztuki. 

4) Przewiduje się ok. 750 stron tłumaczeń pisemnych zwykłych i 30 stron tłumaczeń 

pisemnych przysięgłych (jedna strona = 1800 znaków ze spacjami; przy tłumaczeniach 

przysięgłych  jedna strona = 1125 znaków ze spacjami) z języka angielskiego na język 

polski i z języka polskiego na angielski. Podane ilości są szacunkowe a rozliczenia 

szczegółowe będą dokonywane wg ceny jednostkowej za tłumaczenie strony A4. 

5) Tłumaczenia przysięgłe zlecane będą w trybie zwykłym. 

6) Przez tryb zwykły tłumaczenia pisemnego rozumie się wykonanie tłumaczenia (do 10 

stron objętości) w ciągu 3 dni roboczych, bez dnia otrzymania zlecenia i dnia jego 

dostarczenia. 

        Przez tryb pilny tłumaczenia pisemnego rozumie się wykonanie tłumaczenia (do 5 stron 

objętości) w ciągu 1 dnia roboczego, bez dnia otrzymania zlecenia i dnia jego 

dostarczenia. 

 

3. Szczegółowe wymagania i obowiązki Wykonawcy oraz uregulowania w zakresie  sposobu 

realizacji zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 stanowiącym projekt przyszłej umowy z 

Wykonawcą (odpowiednio dla obydwu części). 

 
Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

 

79530000-8 usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku    

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB POTWIERDZENIA ICH 

SPEŁNIENIA 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż spełniają warunek 

dotyczący posiadania potencjału ludzkiego do wykonania zamówienia – w celu 

potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:  

a) co najmniej 3 tłumaczami języka angielskiego z udokumentowaną znajomością 

terminologii z zakresu sztuki (sztuki piękne, projektowe – architektura wnętrz                  

i design, konserwacja i restauracja dzieł sztuki) oraz z zakresu historii sztuki.  

b) co najmniej 1 tłumaczem przysięgłym języka angielskiego  
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2. Na potwierdzenie spełniania wyżej opisanego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą  

wykaz osób, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia wraz z wymaganymi 

informacjami opisanymi w warunkach udziału i podstawie dysponowania wskazanymi osobami. 

Wykaz należy przygotować zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego zapytania.   

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.    

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.    

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 

przed upływem terminu składania ofert. 

6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 

przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę – w przeciwnym 

wypadku nie będą uwzględniane. Ofertę poprawia się wyłącznie w sposób pozwalający 

odczytać tekst lub liczbę pierwotną i wpisanie tekstu lub liczby właściwej (poprzez 

skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego 

zapisu). Parafka (podpis) powinna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację 

osoby parafującej lub podpisującej (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej 

parafkę) wraz z datą dokonania poprawki. 

7. Oferta musi zawierać: 

a) „formularz  ofertowy”  według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. Prawidłowe ustalenie stawek podatku VAT należy do obowiązku 

Wykonawcy.   

 

b) upoważnienie/pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez 

pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione  w formie 

oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

c) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty – w przypadku, gdy prawo do 

podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który Zamawiający może 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze 

zmianami), względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia   wraz z wymaganymi 

informacjami niezbędnymi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu  -  

podpisuje je osoba upoważniona do podpisywania oferty -  na lub wg załącznika nr 3  

 

8. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić  napis o treści: 

 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków 

 

Oferta na 
„Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych dokumentów   z języka angielskiego na język polski       

i z języka polskiego język na angielski (w tym przysięgłych)  dla potrzeb Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  w 2019 roku” 

 

-  nr sprawy: BZP-3941- 78 /2018 
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VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Biurze Rektora i Kanclerza ASP im. Jana 

Matejki  w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13, pokój nr 104 (I piętro). Termin 

złożenia ofert upływa w dniu 9 stycznia 2019 roku o godz. 10:00     
 

2. Datą złożenia oferty jest termin, w którym oferta znajdzie się u Zamawiającego.                              

W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, kurierem, jako termin złożenia oferty 

Zamawiający uzna termin, w którym oferta znalazła się w posiadaniu Zamawiającego - 

decyduje data wpływu w Biurze Rektora i Kanclerza Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie.  W przypadku wysłania oferty drogą  pocztową, przez posłańca np. 

kurierem, jako termin złożenia oferty Zamawiający uzna termin, w którym oferta znalazła 

się w posiadaniu Zamawiającego, jak wyżej.  

3. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (zostaną odrzucone).  

4. Oferta musi być czytelna – oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane (zostaną odrzucone). 
 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Zaoferowane ceny jednostkowe  muszą obejmować pełny zakres zamówienia określony 

w zapytaniu dla danego rodzaju tłumaczenia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz                     

z uwzględnieniem wszelkich opłat, podatków, w tym obowiązującej stawki podatku VAT, 

zgodniej z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie. 

2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.  

3. Ceny wymienione w ofercie  należy podać   z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku.   

4.  Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny jednostkowe brutto przedstawione         

w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).   

Rozliczenia z Wykonawcą za realizację zamówienia będą dokonywane wg cen 

jednostkowych przyjętych z oferty. 

 

VIII. KRYTERIA WYBORU I TRYB DOKONYWANIA OCENY i WYBORU OFERT   

1. Przy wyborze oferty dla każdej części odrębnie Zamawiający będzie się kierował kryterium 

cen jednostkowych tłumaczeń dokonywanych w trybie zwykłym, w tym:                                                                                                                                

1)  Cena jednostkowa tłumaczeń pisemnych zwykłych [ C1 ] – znaczenie -  40 % 
2)  Cena jednostkowa tłumaczeń pisemnych do publikacji  [ C2 ] – znaczenie -  40 % 
3)  Cena jednostkowa tłumaczeń pisemnych uwierzytelnionych [ C3 ] – znaczenie -  10 % 
4)  Cena jednostkowa weryfikacji tłumaczeń [ C4 ] – znaczenie -  10 % 

 

Ocena złożonych ofert nastąpi wg następującego wzoru:  

                           
                                 C1min                            C2min                             C3min                              C4min 

                Suma  (∑)= [(……...)x100 x 40%+[(……..)x100 x 40%]+[(……..)x100 x 10%]+ [(……..) x100 x10%]        
                                C1b                                 C2b                               C3b                                 C4b 
                                

gdzie: 
Cmin – najniższa cena jednostkowa w każdym rodzaju tłumaczeń j.w. z ofert 
nieodrzuconych, 

gdzie odpowiednio: 
 C1min = najniższa suma dwóch cen jednostkowych oferowanych dla tłumaczeń pisemnych zwykłych:  

z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski) 
C2 min = najniższa suma dwóch cen jednostkowych oferowanych dla tłumaczeń pisemnych do 
publikacji:  z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski) 
C3 min = najniższa suma dwóch cen jednostkowych oferowanych dla tłumaczeń pisemnych 
uwierzytelnionych:  z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski) 

C4 min – najniższa cena  za weryfikację tłumaczeń 
 
 
Cb – cena jednostkowa oferty badanej  
gdzie odpowiednio: 
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C1b = suma dwóch cen jednostkowych w ofercie badanej dla tłumaczeń pisemnych zwykłych:                     
z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski) 

C2b = suma dwóch cen jednostkowych w ofercie badanej dla tłumaczeń pisemnych do publikacji:                     
z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski) 
C3b = suma dwóch cen jednostkowych w ofercie badanej dla tłumaczeń pisemnych 
uwierzytelnionych:  z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski) 

C4b) cena za weryfikację tłumaczeń oferty badanej 
  

 1% = 1 pkt 

Suma wyliczeń (∑)  stanowić będzie liczbę przyznanych ofercie punktów 

 

      Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta z najwyższą przyznaną wg powyższych reguł  

liczbą punktów.   

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia 

negocjacji  z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą za podstawie 

kryterium wyboru.  

2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe. 

3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie Wykonawców do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty, w zakresie wymaganych 

dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający  

wezwie do ich uzupełnienia. 

4. Zamawiający odrzuci oferty, które: 

- będą zawierały błędy, które nie pozwalają na ocenę oferty, 

- złożą Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu, 

- nie będą spełniać wymagań określonych w zapytaniu ofertowym w tym tych, które będą 

niekompletne, 

- będą niezgodne z ustawą, 

- będą niezgodne z treścią zapytania ofertowego (niezgodność merytoryczna) 

- zostaną złożone po terminie składania ofert, 

- będą nieczytelne, 

- będą złożone w innym języku niż język polski, 

- ich złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. 

5. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie www.asp.krakow.pl  

informację  o  rozstrzygnięciu postępowania.    

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy spełniającemu warunki udziału w postępowaniu, 

którego oferta  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym                     

i została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem zapisów rozdziału X  ust.1 

7. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. DANYCH OSOBOWYCH 

1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13,  31-157 
Kraków (dalej „ASP w Krakowie”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo we wnioskach                                
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dane znajdujące się w 
publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja                            
o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań  o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). Wśród tych informacji mogą pojawiać się dane, które na 
gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne 
Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 

2.W świetle powyższego ASP w Krakowie informuje, że: 

1) Administratorem Danych (dalej: „Administrator”) jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki             

w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 Kraków, NIP: 675-00-07-570 REGON: 000275783  
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 
kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora, e-mail: iod@asp.krakow.pl  

http://www.asp.krakow.pl/
mailto:iod@asp.krakow.pl
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3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. 
przetwarzanie  jest niezbędne  do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem 

przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań  o udzielnie zamówienia publicznego.  
4) Odbiorcą Pani/Pana danych będą członkowie komisji przetargowych i upoważnieni pracownicy ASP w 
Krakowie, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku 

następującego po roku, w którym zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 
za wyjątkiem umów, które będą przechowywane przez okres lat 10  
6) Posiada Pani/Pan prawo do: 
a. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania 
b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa 
się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody 
c. przenoszenia danych 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż  przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan  

zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie niemożliwość 

oceny ofert i zawarcia umowy. 
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 
11) ASP w Krakowie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej                         
i organizacyjnej  ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą,  nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postepowania bądź zmiany 

warunków,  jego unieważnienia w całości lub części, także, po jego zakończeniu, bez 

podania przyczyn. 

2. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej, na warunkach określonych w załączonym 

do niniejszego zapytania projekcie umowy. 

3. Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

zagadnienia merytoryczne – Magdalena Litewka, Kierownik Biura Rektora i Kanclerza,                          

e-mail mlitewka@asp.krakow.pl   

zagadnienia proceduralne – Anna Dąbkowska–specjalista d.s. zamówień publicznych                   

e-mail: zp@asp.krakow.pl  

 
 
 
  

      /-/ 
Kanclerz Uczelni 
dr Jolanta Ewartowska 

 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:   
 

1) formularz ofertowy - załącznik nr 1 
2) projekt umowy - załącznik nr 2  
3) wykaz osób– załącznik nr 3 
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