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Znak sprawy: BP.042.5.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
 Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary zaprasza do złożenia ofert na projekt, skład i druk publikacji - broszury
promocyjnej „Turystyczne trasy w Kowarach” w formacie B5, wielokolorowej w miękkiej oprawie,
opisującej atrakcje (obiekty i ich historię) na trasach wycieczki w dwóch wersjach językowych, objętość
min. 40 stron + 4 strony oprawy w nakładzie – 1000 egz. w ramach projektu pn. "Promocja szlaków

turystycznych na polsko-czeskim pograniczu".
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika CzeskaRzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

 Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: projekt, skład i druk publikacji - broszury promocyjnej „Turystyczne trasy w
Kowarach” opisującej atrakcje (obiekty i ich historię) na trasach wycieczki po Kowarach w dwóch wersjach
językowych- polskiej i czeskiej, wielokolorowa.
 Specyfikacja publikacji:
- rozmiar publikacji: format B5, t.zn. 250 mm x 176 mm
- objętość: min. 40 stron,
- druk wielobarwny kolory CMYK, na papierze kredowym mat. (kreda matowa min.135 g/m 2 - max. 150
g/m2),
- oprawa - pełen kolor kolory CMYK, na papierze kredowym mat. 250 g/m 2 foliowana z zewnątrz folią
matową plus lakierowanie uv wybiórczo,
- broszura zszyta zszywkami (okładka i wkładka),
- nakład 1000 egz.
 Projekt graficzny i skład publikacji:
- skład i wykonanie projektu graficznego publikacji,
- sposób przygotowania plików: *pdf, cmyk, pliki źródłowe wraz z użytymi czcionkami, profilami etc.;
jakość rastrów 400 - 600 dpi,
- teksty, tłumaczenia, fotografie etc. Wykonawca pozyska od Zamawiającego ze zgodą na publikację,
- archiwizację publikacji na CD w postaci pliku PDF,
- tłumaczenie na język czeski,
 Wymagania merytoryczne dotyczące zawartości publikacji:
Tekst i ilustracje będą przedstawiać atrakcje (obiekty i ich historię) na trasach wycieczki po Kowarach, w
szczególności prezentujące obiekty uwidocznione na załączonej mapie tras turystycznych:
1. Miejski Szlak Tradycji
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2. Szlak Tradycji Górniczych
3. Ścieżka przyrodnicza „Zielone Karkonosze”
4. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Jedlinki”
Oraz inne ważne szlaki turystyczne.
tworzące produkty turystyki i mogące zainteresować mieszkańców i turystów odwiedzających region
Miasto. Projekt graficzny opracowania winien być przedstawiony do akceptacji Zamawiającego.
Do zadań Wykonawcy należy:
1. projekt graficzny na bazie dostarczonych tekstów, map i fotografii
2. skład
3. druk i lakierowanie,
4. prace introligatorskie,
5. transport do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do dzieła będącego przedmiotem
zamówienia.
Zamawiający zapewnia:
1. teksty o atrakcjach turystycznych Kowar w języku polskim i czeskim.
2. teksty o projekcie "Promocja szlaków turystycznych na polsko-czeskim pograniczu" w języku
polskim i czeskim.
3. teksty o miastach partnerskich w języku polskim i czeskim.
4. mapy oraz fotografie w formacie Corel, JPG.
 Wymagania jakościowe dotyczące druku:
Druk nierozmazujący się, prawidłowe i jednakowe odwzorowanie kolorów dla całości nakładu, równe
położenie tint, pasowanie kolorów składowych, materiały drukowane czyste, niepogniecione, niesklejone,
dobrze wyschnięte, bez śladów odbitego druku, równo zbigowane i docięte, brzegi niepozaginane.
 Nakład i sposób dostawy:
- łączny nakład: 1000 egzemplarzy;
- wykonawca przekaże nakład zapakowany po min.50 szt. max.100 szt. w opakowaniu zabezpieczającym
zawartość przed zabrudzeniem
- koszty dostawy nakładu pokrywa Wykonawca
 Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 15.06.2014 r. (15 czerwiec 2014).
 Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 23.04.2014 r. godz.10 na adres:
Urząd Miejski w Kowarach – Biuro Obsługi Klienta pok.1, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary.
 Termin otwarcia ofert: 23.04.2014 r. godz.10.45
 Kryterium oceny ofert: Najniższa cena niniejszego zamówienia, przy spełnieniu kryterium
jakości zgodności proponowanych rozwiązań z parametrami opisanymi w specyfikacji – na
podstawie dołączonych do oferty próbki podobnych prac zostanie przeprowadzona wstępna
kwalifikacja. Oferta powinna zawierać określenie wartości zamówienia netto, brutto i VAT.
 Warunki płatności: zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na konto po wykonaniu
zamówienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
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 Sposób przygotowania oferty:
◦ Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim
◦ Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Oferta w postępowaniu: „Oferta na projekt, skład i druk publikacji - broszury promocyjnej „Turystyczne trasy w
Kowarach”.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: Dodatkowych informacji
dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Bartosz Lipiński, 603376626, b.lipinski@kowary.pl
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz próbki
podobnych prac.
Wzór oświadczenia - załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej

