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

Świebodzin, 18 lutego 2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wydruk i dostawa albumu o murawach kserotermicznych, LIFE+
I Zamawiający
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
NIP: 927-15-06-791, REGON: 970002060, KRS: 0000022399
II Opis przedmiotu zamówienia
Klub Przyrodników zamierza wydać album fotograficzny o murawach kserotermicznych, w
nakładzie 500 lub 1000 egzemplarzy (prosimy o wycenę dla dwóch wersji).
Parametry albumu:
• Wymiar 30cm x 30cm
• 148 stron
• Okładka twarda, kolor Cmyk, jednostronnie foliowana – błyszcząca + wybiórczo
lakier matowy, bez obwoluty
• Wyklejka 4+0
• Wewnętrzne strony - kolor 4+4, papier 170g/m², kreda błyszcząca
• Brzeg prosty, album szyty
• Druk offsetowy
Album będzie posiadał numer ISBN.
III. Wyszczególnienie prac składających się na zamówienie:
• Wydrukowanie albumu (wersję cyfrową albumu, przygotowaną do wydruku dostarczy
Zamawiający)
• Zafoliowanie każdego egzemplarza albumu w celu ochrony przed zniszczeniem
• Dostarczenie wydrukowanych albumów na adres wskazany przez Zamawiającego
(Owczary 17, 69-113 Górzyca, woj. lubuskie), w tym odpowiednie zabezpieczenie
przesyłki uniemożliwiające uszkodzenie albumów podczas transportu.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie dyskryminować
przy tym żadnego z oferentów.
3. 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. Ze względu na wartość zamówienia,
ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.
4. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce
- teoria i praktyka” LIFE08NAT/PL/000513, finansowanego ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania
LIFE+.
IV. Termin wykonania zamówienia i płatność
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 marca 2013 r.
2. Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy, realizowanym w ciągu 21 dni
od daty wystawienia faktury, poprzedzonej podpisanym przez obie strony protokołem
zdawczo – odbiorczym.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
Złożona oferta powinna zawierać :
• Pełną nazwę, adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu oraz numer NIP i REGON;
• Cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako cena brutto, zawierająca podatek VAT,
który Wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami,
oraz zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, (w tym koszty dostawy);
• Termin ważności oferty;
• Termin realizacji zamówienia;
• Posiadać datę sporządzenia oferty;
• Co najmniej 2 publikacje analogiczne do określonej w niniejszym zapytaniu ofertowym,
wydrukowane przez oferenta;
VI. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty prosimy przedstawić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik
nr 1) do dnia 27 lutego 2013 r. do godziny 12.00, przez przesłanie na adres: Klub
Przyrodników, 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin.
VII. Ocena ofert
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę o najkorzystniejszym bilansie ceny i
walorów estetycznych oferowanych wydawnictw tj. jakość wydruku, estetyka i precyzja
wykonania (klejenie/szycie albumu, wyklejka), jakość papieru, folii/lakieru na okładce.
VIII. Termin związania ofertą
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert.
IX. Dodatkowe informacje
1. Do kontaktu z oferentami upoważniona jest Katarzyna Barańska, tel.: 509300444; e-mail:
kasia_baranska@interia.pl.
2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
3. W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt albumu.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty nie podając przyczyny.
5. Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, gdy w toku postępowania
wpłynie tylko jedna oferta.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
X. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie albo drogą emailową, wykonawcy którego ofertę wybrano.
XI. Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1.

Załącznik nr 1
FORMULARZ SKŁADANIA OFERT DO ZAMÓWIENIA:
Wydruk i dostawa albumu fotograficznego o murawach kserotermicznych, LIFE+
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 18 lutego 2013 r. w sprawie realizacji
zamówienia polegającego na wydruku i dostawie albumu fotograficznego o murawach
kserotermicznych, zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zadanie, zgodnie z warunkami
podanymi w punkcie „Opis przedmiotu zamówienia” niniejszego zapytania, za następującą
cenę:

Proponowana cena
brutto (w PLN)

Proponowana
cena netto (w
PLN)

1. Nakład 500 egzemplarzy albumu
2. Nakład 1000 egzemplarzy albumu

Termin realizacji zamówienia: do 15 marca 2013 r.
Termin związania ofertą: 30 dni

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

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

