SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WG NORMY PN-EN ISO 9001:2009

INDEX: 3/Pb-4

EDYCJA: A
URZĄD MIEJSKI
W KOWARACH

PROCEDURA
O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, STRONA: 1
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 30000
EUR

Znak sprawy: BP.042.6.2013

Kowary, 13.05.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary
ul. 1-go Maja 1a
58-530 Kowary
Gmina Miejska Kowary zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „Wykonanie składu, przygotowanie do
druku i druk przewodnika dla dzieci według koncepcji graficznej Zamawiającego” w ramach projektu
pn. „Wzmacnianie przyjaźni szkół z miast Kowary i Vrchlabi”współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Nysa. Przekraczamy granice. Projekt zarejestrowany pod nr
PL.3.22/3.3.01/13.03808.
Łączna wartość niniejszego zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30 tys. Euro (w rozumieniu
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych – tj. Dz.U. z 2013r., poz 907 z późn. zm.).

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie składu, przygotowanie do druku i druk przewodnika dla dzieci
według koncepcji graficznej Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją:
a) Specyfikacja folderu:
- format: A5 (ok. 148 cm x 210 cm), układ wielostronnicowy,
- okładka: 4 stronnicowa w układzie pionowym, kolory cmyk, papier kredowy mat. od 160 g/m2 do 180 g/m2,
lakier dyspersyjny lub offsetowy tylko na zewnętrznych okładkach (str. 1 i str 50),
- strony wewnętrzne: łącznie 46 stron w układzie pionowym, kolory cmyk, papier kredowy mat od 130 g/m2 do
135 g/m2,
- oprawa: szycie zeszytowe (na dwie zszywki),
- Zamawiający przewiduje nadanie numeru ISBN.
b) Projekt graficzny i skład folderu:
- skład i przygotowanie do druku według koncepcji graficznej Zamawiającego,
- sposób przygotowania plików: *pdf, cmyk, pliki źródłowe wraz z użytymi czcionkami, profilami etc.; jakość
rastrów 400 - 600 dpi,
- teksty, tłumaczenia, fotografie etc. będą dostarczone Wykonawcy w formie elektronicznej
- autorskie prawa majątkowe do dzieła będącego przedmiotem niniejszego zamówienia nabywa Zamawiający.
c) 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.
d) Nakład i sposób dostawy:
- łączny nakład: 3000 szt.
- wykonawca przekaże nakład zapakowany w opakowanie uniemożliwiające zabezpieczające zawartość przed
zabrudzeniem
- koszty dostawy nakładu pokrywa Wykonawca
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3. Termin realizacji zamówienia: Opisany w punkcie 2 przedmiot zamówienia należy dostarczyć
w terminie do dnia 06.06.2014r. Dostawa na adres: Urząd Miejski w Kowarach, ul.1 Maja 1a, 58-530 Kowary.
4. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską do dnia
20.05.2014r. do godz. 10:00 na adres: Urząd Miejski w Kowarach – Biuro Obsługi Klienta pok.1,
ul.1 Maja 1a, 58-530 Kowary.
5. Termin otwarcia ofert: 20.05.2014r. o godz. 10:30 Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a,
58-530 Kowary, pok. 27.
6. Kryterium oceny ofert: Przy wyborze wykonawcy niniejszego zamówienia, Zamawiający kierować się
będzie kryterium najniższej ceny za jaką wykonane zostanie zamówienie (cena=100%). Oferta powinna
zawierać określenie ceny zamówienia netto,brutto i VAT.
7. Warunki płatności: Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na rachunek bankowy Wykonawcy
po wykonaniu zamówienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
8. Sposób przygotowania oferty:
- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
- Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: „Wykonanie składu i druk
przewodnika dla dzieci według koncepcji graficznej Zamawiającego”
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: Dodatkowych informacji
dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Marta Weinke pod nr telefonu 75 64 39 229 oraz adresem
e-mail: bp@kowary.pl
10. Do oferty należy dołączyć:
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 3: Zaparafowany wzór umowy
data i podpis osoby upoważnionej

