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

Świebodzin, 05 grudnia 2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Klub Przyrodników zamierza wydrukować kolorowe tablice edukacyjne różnej wielkości.
Zamówienie obejmuje:
1. Wydrukowanie 24 tablic edukacyjnych przeznaczonych do powieszenia na ścianie w
szkołach.
2. Wydrukowanie 43 tablic edukacyjnych różnej wielkości do oprawienia w drewnianym
stelażu i postawienia w terenie.
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+.
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.
Tytuł zamówienia:
Tablice edukacyjne C7, Odra, LIFE+
Przedmiot zamówienia:
1. Wydrukowanie 24 kolorowych tablic edukacyjnych (po 12 sztuk z każdego z 2
projektów) o wymiarach planszy zbliżonych do A1. Pełny kolor 4 na 0, CMYK,
wydruk na PCV o grubości uniemożliwiającej wygięcie i samoistne wypaczanie
tablicy. Tablice powinny być zaopatrzone w uchwyty umożliwiające ich powieszenie
na ścianie (po 2 przy górnej krawędzi tablicy).
2. Wydrukowanie:
• 17 barwnych tablic edukacyjnych o wymiarach planszy 100x80 cm.
• 11 barwnych tablic edukacyjnych o wymiarach planszy 70x50 cm.
• 15 barwnych tabliczek informacyjnych o wymiarach planszy 25x35 cm.
Wydruk powinien być umieszczony na twardym podkładzie, uniemożliwiającym
zgięcie tablic (np.: bezpośredni wydruk na PCV/blasze lub folia z wydrukiem naklejona
na PCF/blachę). Wydruk powinien być zabezpieczony przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, ujemna temperatura, słońce itp.), blaknięciem,

napisami (np. laminatem antigraffiti). Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot
zamówienia na okres nie krótszy niż 7 lat.
Projekt tablic dostarczy Zleceniodawca.
Zleceniobiorca ma obowiązek dostarczyć
Zamawiającego (Owczary, woj. lubuskie).
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Termin wykonania zamówienia:
Do 28 grudnia 2012 r.
Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za najlepszą ofertę Klub Przyrodników uzna ofertę o najkorzystniejszym bilansie cech:
• cena
Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty prosimy przedstawić na formularzu załączonym do Zapytania (Załącznik 1) do dnia
10 grudnia 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.
Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną i szczegółową wycenę przedmiotu
zamówienia.
Do kontaktu z oferentami
kasia_baranska@interia.pl.
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Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy albo
drogą e-mailową, którego ofertę wybrano.

Inne:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

FORMULARZ SKŁADANIA OFERT DO ZAMÓWIENIA:
Tablice edukacyjne C7, Odra, LIFE+
Data złożenia oferty:………………
Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………….
Adres firmy:……………………………………………………………………………………..
E-mail:……………………………………………….
Telefon kontaktowy:…………………………………

Proponowana
cena brutto

Proponowana
cena netto

1. Wydrukowanie 24 tablic edukacyjnych
przeznaczonych do powieszenia na ścianie w
szkołach.
2. Wydrukowanie 43 tablic edukacyjnych różnej
wielkości do oprawienia w drewnianym stelażu i
postawienia w terenie.
RAZEM:

Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 7 lat.

.………………………….
Podpis oferenta

