Lublin, 5.06.2012

Zapytanie ofertowe
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowatych z siedzibą 20-068 LUBLIN ul. Leszczyńskiego 58
strona www.trsk.pl tel. (81) 524 71 04, fax. (081) 52471 05
zaprasza uprzejmie do złożenia przez Państwa Firmę Pana /Panią jako ewentualnego wykonawcę
odnośnego zamówienia – oferty na wykonanie tego zamówienia.
Tytułem przesłania wraz z niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty specyfikacji istotnych
warunków przedmiotowego zamówienia podaje się poniżej, co następuje:
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem całości niniejszego zamówienia jest opracowanie graficzne na podstawie
przekazanych materiałów przez zamawiającego, druk metodą offsetową, wykończenie
introligatorskie, pakowanie i dostawa pod wskazany adres
w Polsce, ulotek w poniższych formatach i nakładzie:
- ulotka formatu A4+ (format netto 220mm x 315mm) naklad 300.000 szt
- ulotka formatu A3 (format netto 420mm x 300 mm) nakład 100.000 szt.
II. Zakres prac i czynności do wykonania w celu prawidłowego wykonania zlecenia:
1. Ulotka formatu A4+ ( format netto 220mm x 315mm) naklad 300.000 szt.
- opracowanie graficzne ( wykonanie 3 alternatywnych projektów graficznych do akceptacji
i wyboru jednej wersji przez zamawiającego w celu wykonania druku metodą offsetową
CMYK kolor 4+4 na papierze kredowanym 170 g/m2 z dodatkowym uszlachetnieniem na
powierzchni dwóch stron ulotki, w postaci dwóch lakierów dyspersyjnych mat i wybiórczo
błysk, tworzących na powierzchni ulotki kontrast.
Wykończenie introligatorskie: całość falcowana zgodnia z wytyczonym bigiem i pakowana
2. Ulotka formatu A3 ( format netto 420mm x 300 mm) nakład 100.000 szt. :
- opracwanie graficzne (wykonanie 3 alternatywnych projektów graficznych do akceptacji i
wyboru jednej wersji przez zamawiającego w celu wykonania druku metodą offsetową
CMYK kolor 4+4 na papierze kredowanym 170 g/m2 z dodatkowym uszlachetnieniem na
powierzchni dwóch stron ulotki, w postaci dwóch lakierów dyspersyjnych mat i wybiórczo
błysk ,tworzacych na powierzchni ulotki kontrast.
Wykończenie introligatorskie: ulotka po sformatowaniu do wymiaru netto będzie bigowana
3 razy i przycinana do kształtu tabliczki, całość falcowana zgodnie z wytyczonym bigiem i
pakowana
Wykonawca ma wykonać przedmiot zamówienia własnymi siłami i własnym sprzętem
oraz w całości z materiałów własnych lub zakupionych przez siebie na własny koszt
w celu wykonania przedmiotu zamówienia.
Kwalifikacja przedmiotu zamówienia dla celów podatku od towarów i usług (VAT) usługa drukarska opodatkowana stawką podatku 23 %.

Nie dopuszcza się składania w niniejszym postępowaniu ofert częściowych.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
III. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawianej przez Wykonawcę po zrealizowaniu każdej transzy lub całości przedmiotu
zamówienia , Należność objęta daną fakturą zostanie uiszczona przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywnie na podstawie poszczególnych zleceń do 28.02. 2013 roku .
V. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej (papierowej) w języku polskim jej treść
pod rygorem odrzucenia oferty powinna odpowiadać treści niniejszego zapytania pod warunkiem
odrzucenia. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego z
dopiskiem: „ Oferta na druk ulotek 2012” w terminie do dnia 15.06.2012. Wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do końca czerwca br.
VI. Oferta musi zawierać określenie ceny w złotych polskich za wykonanie poszczególnych
rodzajów ulotek w wartości netto i brutto. Oraz sumaryczną cenę za wykonanie całościowe
zlecenia dla dwóch tematów objętych przedmiotem zamówienia w cenie netto i brutto, w
celu dokonania porównania przez zamawiającego i wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny za całość
zamówienia (sumaryczna cena brutto za realizację usługi druku dwóch rodzajów ulotek)
Zaproponowane przez Wykonawców w złożonych ofertach ceny nie mogą być zmienione.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty
przekazania zawiadomienia na swojej stronie internetowej lub droga mailową o wyborze
wykonawcy, nie później jednak niż przed terminem 30 dni związania ofertą.
Realizacja zlecenia udzielonego na podstawie niniejszego postępowania nastąpi na podstawie
zawartej uprzednio pisemnej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą do której
postanowień zostaną odpowiednio wprowadzone wszystkie ustalenia zawarte w niniejszym
zapytaniu.
VII. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego
zapytania .
VIII.

Porozumiewanie się z Zamawiajacym :

Osobą uprawnioną do porozumiewania się w imieniu Zamawiającego jest:
Zenobia Kucia – 785 887 885
Email: trsk@trsk.pl

