
Zwoleń, dnia 15 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na druk albumu książkowego

I. ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
ul. Wojska Polskiego 80A, 26 – 700 Zwoleń
tel./fax 48 676 20 29
stowarzyszeniedir@tlen.pl
NIP  811-172-92-86
REGON 140547112

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia: druk albumu „Nad Iłżanką i Zwolenką” wraz z dostawą do siedziby
Zamawiającego, jako produkt realizacji operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach OSI 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość sztuk

1.

1. Dane techniczne druku albumu:
a) Format: A4 pion
b) Objętość: 120 stron, papier kredowy 175 g
c) Oprawa: twarda
d) Oklejka – kolor + folia matowa + lakier UV wybiórczo
e) Wyklejka – karton offsetowy 150 g w kolorze: 4+0
f) Szycie nićmi
g) Druk: całość full kolor (4+4)

2. Do wykonania:
a) wykonanie wydruków próbnych
b) naświetlanie
c) druk
d) introligatornia
e) transport do siedziby Zamawiającego

500

Termin i sposób składania ofert:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na załączonym formularzu
ofertowym. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy.

Oferty proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej
stowarzyszeniedir@tlen.pl

lub ul. Wojska Polskiego 80A, 26-700 Zwoleń

Termin składania ofert 26-05-2014 r.
Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2014 r.

Kryteria wyboru oferty: Cena 100%
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”
do złożenia zamówienia.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają pracownicy biura
Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”
Telefon: 48 676 20 29, 508 390 671
E-mail: stowarzyszeniedir@tlen.pl



........................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
ul. Wojska Polskiego 80A

26 – 700 Zwoleń

FORMULARZ OFERTOWY
druk albumu książkowego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

1. Nawiązując do zapytania ofertowego na druk albumu „Nad Iłżanką i Zwolenką” wraz z dostawą do
siedziby Zamawiającego oferuję/emy wykonanie przedmiotowego zadania:

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Nr telefonu/ e-mail:
Imię i nazwisko osoby
podpisującej formularz:

Zajmowane stanowisko:

Wyszczególnienie Liczba
sztuk

Cena
jednostkowa

brutto

VAT
(%) Wartość brutto

1. Dane techniczne druku albumu:
a) Format: A4 pion
b) Objętość: 120 stron, papier kredowy 175 g
c) Oprawa: twarda
d) Oklejka – kolor + folia matowa + lakier UV

wybiórczo
e) Wyklejka – karton offsetowy 150 g w

kolorze: 4+0
f) Szycie nićmi
g) Druk: całość full kolor (4+4)

2. Do wykonania:
a) wykonanie wydruków próbnych
b) naświetlanie
c) druk
d) introligatornia
e) transport do siedziby Zamawiającego

500

Razem -

………………………………………………………..
Miejscowość i data



2. Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi
w zapytaniu ofertowym.

3. Oświadczam/y, że:
 zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń,
 w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy

w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
 gwarantujemy niezmienność ceny oferowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia do końca

2014 r.

………………………………………………………
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej


