Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200-Św iebodzin
Konto: BZ WBK SA o/Św iebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645
tel./fax 068 3828236, e-m ail:kp@kp.org.pl, http:// w w w .kp.org.pl
NIP: PL 927-15-06-791
Świebodzin, 23.07.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach projektu „Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej”
współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego Komisji Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na

WYKONANIE PROJEKTU, DRUK ORAZ DOSTAWA KALENDARZY
KSIĄŻKOWYCH I ŚCIENNYCH NA ROK 2014.
I.

Zamawiający
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
NIP: 927-15-06-791, REGON: 970002060, KRS: 0000022399

II.
1.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego kalendarzy
książkowych i ściennych na rok 2014.
KALENDARZ KSIĄŻKOWY
Zakres zadań oraz parametry techniczne:
• format A5
• oprawa gładka, imitacja skóry (kolor czarny)
• układ – forma notatnika z częścią kalendarzową zajmującą ok. 50% objętości kalendarza (Wykonawca
przedstawi rozwiązanie do akceptacji Zamawiającego i rozpocznie produkcję po jej uzyskaniu)
• papier biały lub ecru
• nakład: 100 szt.
• dostarczenie kalendarzy do siedziby Zamawiającego
• specyfikacja papieru: papier użyty do produkcji ma pochodzić z lasów, w których:
− unika się stosowania pestycydów;
− zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu;
− ochrania się rzadkie gatunki fauny i flory;
− dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych;
− nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, a w szczególności roślin modyfikowanych
genetycznie;
− chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych;
− Papier posiadający certyfikat FSC będzie uznany za spełniający powyższe kryteria;
• Wykonanie nadruku (monochromatycznego, technika zostanie przedstawiona do akceptacji
Zamawiającego i będzie zależna od zaakceptowanego przez Zamawiającego rozwiązania formy/układu
kalendarza) na zewnętrznej stronie okładki w postaci dwóch logotypów dostarczonych przez
Zamawiającego oraz druk informacji na wewnętrznej stronie okładki o współfinansowaniu (wg
przedstawionego przez Zamawiającego wzoru, ok. 50% powierzchni kartki A5)

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki W odnej oraz unijnego
instrumentu finansowania LIFE+

KALENDARZ ŚCIENNY
Zakres zadań oraz parametry techniczne:
• Zamawiający dostarczy Wykonawcy zdjęcia niezbędne do wykonania projektu graficznego, logotypy
oraz informację o współfinansowaniu, którą wg przedstawionego przez Zamawiającego wzoru
Wykonawca umieści na kalendarzu
• Wykonawca przygotuje projekt graficzny, przedłoży do akceptacji zamawiającego, wydrukuje oraz
dostarczy kalendarze do siedziby Zamawiającego
• układ i format do negocjacji przy założeniu spełniania następujących warunków: format nie mniejszy dla
każdego parametru niż szer. 30 cm x dł. 67 cm, z czego ok. 50% długości zajmuje zdjęcie dostarczone
przez Zamawiającego a ok. 50% długości miesięczny terminarz z dodatkową informacją o
Zamawiającym (dane teleadresowe); każdy miesiąc drukowany na osobnej kartce i ma
przyporządkowane 1 zdjęcie, okładka kalendarza (w formacie nie mniejszym niż 30 cm x 67 cm) z
możliwością indywidualnego opracowania na potrzeby niniejszego zamówienia i zawiera co najmniej:
zdjęcie, 7 logotypów, tytuł projektu. Układ i format przed przygotowaniem projektu graficznego
zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego a produkcja rozpocznie się po jej uzyskaniu.
• druk zdjęć pełen kolor, terminarz czarno-biały
• nakład: 100 sztuk
2.
3.
4.

5.

III.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie dyskryminować przy tym żadnego z
oferentów.
Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady oszczędnego i celowego
wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie wewnętrznych procedur Klubu
Przyrodników, tj. rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym
krajobrazie Polski północnej” współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego Komisji
Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Termin wykonania zamówienia i płatność

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1 września 2013 r.
Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy, realizowanym w ciągu 21 dni od daty wystawienia
faktury, poprzedzonej podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo – odbiorczym.
IV.

Opis sposobu przygotowania oferty
Złożona oferta powinna zawierać :
• Pełną nazwę, adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu oraz numer NIP i REGON;
• Cena za realizacje zamówienia przedstawiona jako cena brutto, zawiera podatek VAT, który wykonawca jest
zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zawiera wszelkie koszty związane z
realizacja zamówienia;
• Termin ważności oferty.
• Termin realizacji zamówienia.
• Posiadać datę sporządzenia oferty.

V.

Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty prosimy przedstawić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1) do dnia 31 lipca
2013 r. do godziny 12.00, przez przesłanie w formie PDF lub JPG pocztą elektroniczną na adres e-mail Klubu
Przyrodników: kp@kp.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Klub Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin.

VI.

Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
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VII.

Termin związania ofertą
Wykonawca związany jest oferta przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert.

VIII.

Dodatkowe informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniona jest p. Magdalena Makles, tel.: 68 475 66 11, 508-422-776; e-mail:
magdalena.makles@kp.org.pl
IX.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie albo drogą
wykonawcy którego ofertę wybrano.

X.

e-mailową,

Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1.
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

wykonanie projektu, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego kalendarzy książkowych i ściennych na rok 2014
Zamawiający:
Klub Przyrodników
Ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin
Wykonawca:
Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………….
Adres firmy:……………………………………………………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………….
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23 lipca 2013 r. zobowiązuję się do realizacji zamówienia, zgodnie z
warunkami podanymi w punkcie „Opis przedmiotu zamówienia” niniejszego zapytania, za następującą cenę:
Cena brutto (w PLN) : ……………………………
Cena netto (w PLN) : …………………………….
w tym:
Kalendarz książkowy (100 szt.) ……………………………… zł brutto
Kalendarz ścienny (100 szt.) …………………………………zł brutto
Termin realizacji zamówienia: do ……………………….……. 2013 r.
Termin związania ofertą: 30 dni

................................................, dn. ...................... 2013 r.
(miejscowość i data)

...........................................................................
(podpis Wykonawcy)
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