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Zapytanie ofertowe
z dnia 16.03.2018r.
dot. wykonania edukacyjnej kolorowanki antystresowej
w ramach realizacji projektu „Kraina tradycją malowana”.
I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe:
Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego1
47-303 Krapkowice
NIP 1990052018
II. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego:
Nazwa

edukacyjna kolorowanka
antystresowa

Ilość

Opis
- format A4,
- sklejona oprawa w poziomie,
- oprawa kolorowa (300-500g/m2), zawierająca elementy
lakiery selektywnego UVB,
- wewnątrz znajduje się 30 kartek - papier offset 100-120g,
na jednej stronie znajdują się grafiki biało-czarne, a na
odwrocie krótki opis (polsko-czeski) dotyczący
zastosowanej symboliki/historii/wydarzenia – zawiera
elementy druku kolorowego;

3000 szt.

Ponadto wykonawca:
- zobowiązuje się do przygotowania projektu graficznego
publikacji, wg sugestii zamawiającego,
- umożliwi modyfikację projektu graficznego w trakcie
współpracy,
- umieści na publikacji odpowiednie logotypy
programowe,
- dostarczy zamówienie do siedziby Zamawiającego.
III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania:
Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z ofertą
szczegółową i dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do
27.03.2018r., do godziny 12.00 na adres e-mail: euroregion@annaland.pl
IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Wiktoria Pawliczek-Mroczek, telefon 575 750 122, e-mail: euroregion@annaland.pl
V. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:
• termin wykonania zamówienia: czerwiec-wrzesień
• dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia (przedmiotu zamówienia) wraz z fakturą VAT,
w terminie do 20 dni od momentu zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia.
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VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują:
- cena brutto za wykonanie całości zamówienia (uwzględniając nr ISBN),
- cena jednostkowa brutto za sztukę,
- czas wykonania projektu graficznego oraz czas realizacji całego zamówienia,
- zgodność oferty z rozeznaniem cenowym,
- gwarancja nie zmienności ceny do końca 2018 roku.
VII. Klauzule zapytania ofertowego:
A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert.
B. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zapytania, bez podania przyczyny.
C. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego,
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

