L.Dz.: 66/RRP/AS/2012

Zabrze, 04.01.2012

Ogłoszenie nr2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Kopalnia Wiedzy” dofinansowanego ze środków
Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”
w Zabrzu, zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej usługi polegającej na:
„Wykonaniu i dostawie 2 sztuk roll-up oraz wydruku i dostawiemateriałów dotyczących projektu
pn. „Kopalnia Wiedzy”

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów o udzieleniu zamówienia
prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo
publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)zwanej dalej „Pzp”.

Zakres przedmiotów zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:


wykonanie i dostawa Zamawiającemu 2 sztuk standów reklamowych typu roll-up;



druk i dostawa Zamawiającemu materiałów dydaktycznych, dyplomów i folderów
przedstawiających efekty projektu
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Szczegółowy opis zamówienia:
1. Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach, gdzie:
Pierwszy etap obejmowad będzie:
a) Druk i dostawę materiałów dydaktycznych – dwiczeo w nakładzie maksymalnie 174 szt.zgodnie
z projektem graficznym stanowiącym podstawę wykonania ww. materiałów dostarczonych
przez Zamawiającego.
dane techniczne dla dwiczeo:


Okładka: format B5, podkład/gramatura – papier kreda przystosowany do oprawy
drutowej 320g/m2, kolorystyka 4/0 CMYK druk jednostronny, uszlachetniana: laminat
połysk;



Wsad: format B5, podkład/gramatura - papier offsetowy matowy biały przystosowany do
oprawy drutowej 80g/m2, kolorystyka 4/0 CMYK druk jednostronny, objętośd od 5492stron (w zależności od zajęd);



Oprawa: Drutowa.

b) Wykonanie i dostawę zgodnie z projektem graficznym 2 sztuk standów reklamowych typu rollup o wymiarach 85 cm x 200 cm z grafiką w pełnym kolorze. Konstrukcja wykonana
z aluminium z mechanizmem rolującym, maszt aluminiowy, górna listwa mocująca oraz futerał
z uchwytem i zamkiem.
Drugi etap obejmowad będzie:
a) Druk i dostawę materiałów dydaktycznych – książek w nakładzie maksymalnie 60 szt. zgodnie
z projektem graficznym stanowiącym podstawę wykonania ww. materiałów dostarczonych
przez Zamawiającego.
dane techniczne dla książek:


Okładka: format B5, podkład/gramatura – papier kreda przystosowany do oprawy
broszurowej klejonej, 300g/m2, kolorystyka 4/0 CMYK druk jednostronny, uszlachetniana:
laminat połysk;



Wsad: format B5, podkład/gramatura - papier kreda biały przystosowany do oprawy
broszurowej, klejonej 135g/m2, kolorystyka 4/4CMYK druk obustronny, objętośd 25stron;



Oprawa: broszurowa klejona z bigowaniem
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a) Druk i dostawę dyplomów w nakładzie maksymalnie 174 szt. zgodnie z projektem graficznym.
Format A4 (210 x 297 mm), kolorystyka 4/4 CMYK, papier satyna 300gr/m 2, druk obustronny,
indywidualizowany.
b) Druk i dostawę folderu przedstawiającego efekty projektu w nakładzie 200 szt. zgodnie
z projektem graficznym. Format A4 (210 x 297 mm); kolorystyka: 4/4 CMYK; druk obustronny;
papier: kreda matowa (papier dwustronnie powlekany) do DL w U lub Z (2 razy falcowany);
spady: 3 mm; zabezpieczenie: lakier dyspersyjny, dostępne opcje: wiercenie otworów,
falcowanie; ilośd stron zadruku: 2.
Wzory graficzne dyplomów oraz materiałów dydaktycznych w pliku PDF Zamawiający przekaże
Wykonawcy nie później niż 2 dni robocze przed drukiem. Termin i miejsce dostarczenia materiałów
oraz dyplomów każdorazowo będzie wskazywane przez Zamawiającego.
Kod CPV:
79810000-5 - usługi drukarskie,
30193000-8 - organizatory i akcesoria,
30193500-3 - stojak na materiały reklamowe.

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Termin związania ofertą:

14 dni

Oferta musi byd złożona w formie pisemnej.
Oferta musi byd złożona w języku polskim.
Cena oferty musi byd podana w PLN cyframi i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
Ofertę należy złożyd na formularzach o treści zgodnej z załącznikiem nr 1.

Uwagi


zlecenie wykonania materiałów dydaktycznych oraz dyplomów, nastąpi każdorazowo przed
zajęciami i zawierad będzie konkretną liczbę egzemplarzy;
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liczba zamawianych materiałów dydaktycznych oraz dyplomów może ulec zmianie i będzie
zależna od liczby uczestników zajęd;



nie dopuszcza się możliwości składania częściowych ofert;



nie dopuszcza się możliwości zaliczkowania;



wyniki rozstrzygnięcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.kopalniaguido.pl

Istotne postanowienia przyszłej umowy:


Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu Umowy – w dniu podpisania niniejszej Umowy.



Termin realizacji Pierwszego etapu zamówienia: nie później niż do dnia 16.01.2012.



Termin realizacji drugiego etapu zamówienia: nie później niż do dnia 01.06.2012.



Kwota usługi obejmowad będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia.

1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach:
a) pierwsza transza po wykonaniu pierwszego etapu realizacji zamówienia,
b) druga transza po wykonaniu drugiego etapu zamówienia,


Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie każdorazowo zatwierdzony przez Zamawiającego
protokół odbioru częściowego z wykonania każdego etapu przedmiotu Umowy oraz prawidłowo
wystawione i dostarczone Zamawiającemu faktury VAT.



Przy wystawieniu faktury VAT, jako jednostkę miary, Wykonawca będzie przyjmował 1 sztukę.



Zapłata następowad będzie przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez
Zamawiającego.

Ofertę prosimy przesłać :
pocztą na adres – Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu
ul. 3 Maja 93 41-800 Zabrze , sekretariat – pokój nr 26,
lub faxem na nr (32) 271 48 59

Termin przesłania oferty :
Ofertę należy dostarczyd do Zamawiającego do dnia 10.01.2012 r., do godz. 14:30
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Otwarcie ofert nastąpi 10.01.2012 o godz. 15:00. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy,
2. Umowa.

Z poważaniem
ZKWK „Guido” w Zabrzu
Dyrektor
Bartłomiej Szewczyk
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