Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 571090 1593 0000 0000 5901 5348
tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl

Świebodzin, 14 maja 2012
Zapytanie ofertowe
Klub Przyrodników, działając w ramach projektu „Ochrona i odtwarzanie zagrożonych
siedlisk hydrogenicznych w Sudetach Środkowych” dofinansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Instrastruktura i Środowisko (V Priorytet POIiŚ POIiŚ05.01.00-00-198/09),
zamierza zlecić i zaprasza do składania ofert na wydrukowanie książki „Mokradła Sudetów
Środkowych i ich ochrona”. Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności
oraz zasady oszczędnego i celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty
nastąpi na podstawie rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie.
Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie, wraz z przygotowaniem do druku (skład),
oprawą oraz dostarczeniem do siedziby zamawiającego, książki „Mokradła Sudetów
Środkowych i ich ochrona”. Format 235 x 165 mm, okładka karton/b 300g kolorystyka 4 x
4cmyk, okładka laminowana folia błysk, środki kreda mat 115 g, kolorystyka 4 x 4cmyk,
objętość 96 stron, oprawa klejona, nakład 1000 szt.
Termin realizacji – 15 czerwca 2012. Płatność w ciągu 14 dni po wykonaniu i ostatecznym
protokolarnym odbiorze zadania oraz prawidłowym wystawieniu faktury. Przed rozpoczęciem
prac z wybranym wykonawcą zawarta zostanie pisemna umowa. Zamawiający zastrzega
sobie prawo nie podpisania umowy z żadnym z oferentów jeśli oferowane kwoty przekroczą
kwotę planowanych w harmonogramie projektu środków. Oferty muszą dotyczyć całości
zadania. Oferty powinny zawierać nazwę i adres oferenta oraz oferowaną łączną cenę brutto
(z VAT). Warunkiem dopuszczenia do postępowania jest dołączenie do oferty 3 przykładów
wydawnictw o podobnym charakterze zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich
dwóch lat działalności. Oferty należy przedstawić zamawiającemu do dnia 25 maja 2012, do
godz. 15.00, przez przesłanie pocztą lub dostarczenie do siedziby Klubu Przyrodników, ul. 1
Maja 22, 66-200 Świebodzin. Zapytanie nie jest zapytaniem w trybie ustawy o zamówieniach
publicznych. Osobą odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia ze strony Klubu
Przyrodników oraz za kontakty z oferentami jest dr Andrzej Jermaczek (tel. 504328717, email
andjerma@wp.pl).

