Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, zaprasza do składania ofert na druk
wydawnictw w roku 2017. W celu porównania ofert proszę o przedstawienie kalkulacji na
opisane poniżej zadania, ostateczny zakres ustalany będzie indywidualnie, po wykonaniu
składu poszczególnych wydawnictw i ustaleniu ich rzeczywistej objętości.
1. Biuletyn Bociek: 40 str. + 4 okł., format A5, środki kreda matowa 100 g, okładka
karton 250 g, druk pełny kolor, okładka laminowana, folia błyszcząca, jednostronnie,
oprawa klejona, nakład 500 szt., dostarczenie do siedziby zamawiającego, druk w
ciągu 3 tygodni od dostarczenia pliku pdf.
2. Kwartalnik Przegląd Przyrodniczy, 120 str. + 4 okł., format 165 x 235 mm, środki
kreda matowa 115 g, okładka karton 250 g, druk pełny kolor, okładka laminowana,
folia błyszcząca, jednostronnie, oprawa klejona, nakład 300 szt., dostarczenie do
siedziby zamawiającego, druk w ciągu 3 tygodni od dostarczenia pliku pdf.
3. Monografie przyrodnicze, 150 str. + 4 okł., format A5, środki kreda matowa 115 g,
okładka karton 250 g, druk pełny kolor, okładka laminowana, folia błyszcząca,
jednostronnie, oprawa klejona, nakład 1000 szt., dostarczenie do siedziby
zamawiającego, druk w ciągu 3 tygodni od dostarczenia pliku pdf.
Zadanie nie obejmuje składu, wykonawca otrzyma przygotowany do druku przez
zamawiającego plik pdf.
Uprzejmie prosimy o podanie dla każdej z trzech wyszczególnionych pozycji ceny netto i
brutto za cały nakład oraz dodatkowo ceny netto i brutto za 1 arkusz (16 stron) w przypadku
zwiększenia (lub zmniejszenia) objętości.
Zaproszenie nie jest zapytaniem w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych oraz nie
podlega przepisom tej ustawy. Z wybranymi oferentami będziemy prowadzić dalsze rozmowy
prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy na realizację wszystkich
bądź wybranych zadań.
Zakładamy wydanie w ciągu roku 3 – 4 zeszytów każdej z wyszczególnionych pozycji.
Zakładamy, że podana w ofercie cena będzie obowiązywała przez cały rok. W przypadku
nawiązania satysfakcjonującej współpracy zamawiający nie wyklucza zlecania wykonawcy
także druku innych, nie wyszczególnionych tu wydawnictw, a także realizacji
wyszczególnionych tu zadań w dłuższej perspektywie czasowej.
Oferty proszę nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną, na adres kp@kp.org.pl do dnia 10
stycznia 2017. Na ten adres proszę również kierować ewentualne zapytania. Oferentów,
którzy dotychczas z nami nie współpracowali, na dalszym etapie postępowania możemy
prosić o przesłanie przykładów zrealizowanych wcześniej wydawnictw.

