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Świebodzin, 27 czerwca 2012
Zapytanie ofertowe
Klub Przyrodników, zamierza zlecić i zaprasza do składania ofert na wydrukowanie 4
zeszytów kwartalnika Przegląd Przyrodniczy oraz 4 zeszytów biuletynu Bociek, w okresie od
lipca 2012 do lutego 2013. Zamówienie jest realizowane z zachowaniem 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, 4 zeszytów Przeglądu
Przyrodniczego.
Przegląd Przyrodniczy: 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.
Bociek: format A5, okładka karton/b 300g kolorystyka 4 x 4cmyk, środki kreda mat 115 g,
kolorystyka 4 x 4cmyk, objętość 32 strony, oprawa klejona.
W ramach składu do składanych tekstów należy nanieść 2 krotną korektę autorską i
redakcyjną, do zleceniobiorcy należy także obróbka zdjęć przed drukiem.
Dla obu wydawnictw prosimy przedstawić cenę brutto wydania 1 zeszytu, w nakładzie: 800,
500 i 300 egzemplarzy. Wydawnictwa posiadają numery ISSN.
Termin realizacji – 1 zeszyt co 2-3 miesiące, w okresie od lipca 2012 do lutego 2013..
Płatność w ciągu 30 dni po wydaniu zeszytu 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. Oferty muszą dotyczyć
całości zadania. Oferty powinny zawierać nazwę i adres oferenta, oferowaną cenę brutto (z
VAT) oraz określenie techniki druku. Oferty należy przedstawić zamawiającemu do dnia 2
lipca 2012, do godz. 12.00, przez przesłanie pocztą elektroniczną na adres kp@kp.org.pl.
Zapytanie nie jest zapytaniem w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, zamawiający
zastrzega możliwość poproszenia o dodatkowe informacje oraz prowadzenia negocjacji z
wybranymi wstępnie oferentami, którzy przedstawią najkorzystniejsze oferty. Osobą
odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia ze strony Klubu Przyrodników oraz za kontakty
z oferentami jest dr Andrzej Jermaczek (tel. 504328717, email andjerma@wp.pl).

