Projekt „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer
praktyk szwajcarskich” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej

Sanok, 19 listopada 2012 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/2012/AK
na skład i druk publikacji książkowych
I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Karpacka - Polska
ul. Rynek 7, 38-500 Sanok
NIP: 687-169-20-10
II. OPIS PRZEDMIOTU oraz ZAKRESU ZAMÓWIENIA:
1. Zamówienie obejmuje:
1.1. Skład i redakcję techniczną publikacji książkowej,
1.2. Wykonanie korekty wersji roboczej zgodnej z dostarczonymi przez autora poprawkami i uwagami,
1.3. Opracowanie szaty graficznej publikacji w konsultacji z Zamawiającym,
1.4. Zaprojektowanie okładki w konsultacji z autorem książki oraz Zamawiającym,
1.5. Wykonanie korekty wersji koocowej, zgodnej z dostarczonymi przez Zamawiającego poprawkami i
uwagami,
1.6. Wydruk 1000 sztuk publikacji,
1.7. Dostawę publikacji do siedziby Zamawiającego, ul. Rynek 7, I piętro, 38-500 Sanok lub inne miejsce
wskazane przez Zamawiającego.
2.Wymogi co do publikacji:
1. Ilośd stron: 200 maszynopisu (około 1800 znaków na stronę), w tym 30 stron zdjęd w kolorze
(full-color), tekst czarno-biały.

2. Format B5 (150x235 mm).

3. Papier offsetowy, gramatura 80 g.
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4. Papier na zdjęcia – kredowy, gramatura 110 g (druk w pełnym kolorze), zadruk 4+4; zdjęcia
dostarczone przez autora książki.

5. Elementy obowiązkowe, dostarczone przez zamawiającego, do umieszczenia w publikacji:

5.1. Logotypy oraz informacja o współfinansowaniu, zgodna z wytycznymi ws. informacji i promocji w
ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej.
5.2. Logo Instytucji Realizującej projekt, Fundacji Karpackiej – Polska
5.3. Logo projektu Alpy Karpatom,
5.4. Treśd merytoryczna zatwierdzona przez zamawiającego,
5.5. Dokumentacja fotograficzna.
6. WARIANT A - Oprawa broszurowa ze skrzydełkami, zadruk 4+0, gramatura 220- 280g,
WARIANT B - okładka twarda z obwoluta – zadruk 4+0.
Oczekujemy w ofercie kalkulacji dwóch rodzajów okładek – twardej i miękkiej, w dwóch wariantach WARIANT A oraz WARIANT B.

7. Dystrybucja książki – w zakresie Zamawiającego. Książka rozprowadzona zostanie nieodpłatnie,
jedynie w celach promocji regionu objętego projektem, czyli górskich obszarów Podkarpacia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 15 marca 2013 r.
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IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przedstawid całkowitą cenę brutto wykonania publikacji, portfolio oraz
rekomendacje wcześniejszych klientów.
Oferta powinna:
- byd opatrzona pieczątką firmową,
- posiadad datę sporządzenia,
- zawierad adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- byd podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- posiadad numerację stron.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna byd przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
cfpl@cfoundation.org, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na w/w adres Fundacji, do
dnia 26 listopada 2012, godz. 15.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru
Przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie
nie wcześniejszej niż trzy miesiace przed datą złożenia oferty.
UWAGA: za terminowe dostarczenie oferty odpowiada oferent. Zaleca się potwierdzenie wpłynięcia
oferty do Zamawiającego. Fundacja nie odpowiada za niedostarczone oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana najpóźniej do dnia 3 grudnia 2012.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących
treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów, wg podanej wagi:
1 – Cena 50%
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2 – Doświadczenie w opracowaniu podobnych publikacji, potwierdzone przykładową publikacją o
podobnych parametrach oraz referencjami wcześniejszych klientów 40%,
3 – termin dostarczenia 10%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze lub odrzuceniu danej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą e-mailową lub
telefoniczną dnia 4 grudnia 2012.

VIII. OSOBA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Szwarc-Burnatowska pod numerem telefonu
13 46 38854 oraz adresem email: szwarc.burnatowska@cfoundation.org

IX. POSTANOWIENIA KOOCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. firmy oferenta

Z poważaniem,

Zofia Kordela-Borczyk
Prezes Zarządu
Fundacja Karpacka-Polska
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Załącznik nr 1
Powinien stanowid pierwszą stronę składanej oferty!
FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Wykonawcy:
……..……………………………………………….……………………….………………………………………………..….………….….…….…….
……..…………………………………….……………..………………….…….………………………………………………………….……..……….
NIP: …………………………………………………………………..….
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):
……..…………………………………….……………………….………………………………………………………………………....……………….
Nr tel.: ................................. Faks: ............................... e-mail: ..........................................................
Do:
Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, cfpl@cfoundation.org

Nawiązując do zapytania ofertowego na skład i druk publikacji książkowych w ramach projektu „Alpy
Karpatom” oferujemy wykonanie zamówienia w cenie:
Wartośd brutto przygotowania publikacji
PLN
Słownie brutto ogółem: ……..…………………………………….……………………………….……………..………………….…………….
……..…………………………………….………………………………………….………………………...………………………………….………….….

………………………………………..
miejscowośd, data

........................................................................
pieczęd i podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
dot. firmy oferenta
Niniejszym oświadczam, iż firma, którą reprezentuję:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
będącej przedmiotem zamówienia, zgodnego z zapytaniem ofertowym nr 5/2012/AK
na skład i druk publikacji książkowych w ramach projektu „Alpy Karpatom”, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia.
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………
Data i podpis

…………………………
Pieczęd
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