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ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie i druk broszur
Województwo Warmińsko-Mazurskie (Zamawiający) reprezentowane przez Zarząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty
z uwzględnieniem poniższych wymagań.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i druk dwóch rodzajów broszur na potrzeby
Sieci PIFE.
2. Format: A5 pionowy
3. Zadruk: dwustronny, pełny kolor.
4. Materiał: papier 135 g, kreda, błysk.
5. Ilość: po 300 szt. każdego rodzaju (w sumie 600 szt.)
6. Broszura 1 sztuka = 8 stron.
7. Rodzaj oprawy: oprawa zeszytowa, zwana także „broszurową” lub „szytą drutem”.
8. Zamawiający przekaże Wykonawcy:
- edytowalne pliki z wzorem grafik, które muszą znajdować się na broszurach,
- teksty, które muszą być zamieszczone na poszczególnych stronach broszur.
9. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie projektu zawierającego treści oraz
grafiki przekazane przez Zamawiającego. Wykonawca uwzględni ewentualne uwagi
Zamawiającego.
10. Wszelkie elementy graficzne przekazane przez Zamawiającego muszą zachować
pierwotne proporcje i nie mogą być zniekształcone.
11. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego
projektów przekazanych przez Wykonawcę.
12. Zamówienie obejmuje druk i dostawę 600 szt. broszur pod wskazany przez
Zamawiającego adres.
2. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Termin druku i dostawy broszur: maksymalnie 14 dni od daty zatwierdzenia projektów
broszur do druku przez Zamawiającego.
Miejsce dostawy: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.
3. Kryterium oceny ofert:
Kryterium: 100% cena.
4. Warunki płatności:
Płatność zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po należytym:
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- wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiającego oraz
- po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku,
w terminie do 21 od daty doręczenia.
Cena ofertowa ma zawierać wszystkie koszty związane z całkowitym wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
5. Miejsce, termin i sposób składania ofert
Zamawiający prosi Wykonawcę o nadesłanie do 11 maja 2016 roku oferty zawierającej
załącznik nr 1 do ZO – Formularz ofertowy.
Wszelkie dodatkowe załączone przez Wykonawców dokumenty nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień
w zakresie złożonej oferty.
Oferty proszę przesłać:
- na adres Zamawiającego:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, pok. 015
z dopiskiem „Opracowanie i druk broszur na potrzeby Sieci PIFE”
lub
- w formie skanu (podpisane dokumenty) na adres email: b.myslak@warmia.mazury.pl.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
-

nie zawiera wymaganego przez Zamawiającego załącznika (załącznik nr 1 do ZO),

-

jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

-

zawiera więcej niż jedną cenę ofertową brutto,

-

Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę (odrzuceniu podlegają wszystkie oferty
Wykonawcy),

-

została złożona po terminie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego lub/i jego
odwołania.
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Dyrektor Departamentu
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