Szczecin, dnia 12 stycznia 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012/DSiD
Szanowni Państwo!
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, przeprowadzając, w ramach działalności statutowej,
rocznie ok. 170 szkoleń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, organizując konferencje
dla ww. grupy i realizując projekty własne oraz dofinansowane ze środków UE, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na 2012 rok na przygotowanie, oprawę i druk materiałów
szkoleniowych/konferencyjnych zgodnie z poniŜszą specyfikacją.
Przedmiot
zamówienia

Przygotowanie (skład), druk i oprawa materiałów szkoleniowych/konferencyjnych

Oferta

Oferta powinna zostać złoŜona poprzez wypełnienie poniŜszej tabeli (wraz z ofertą
dostępna jest tabela w wersji XLS do pobrania ze strony www.pfp.com.pl)
Cena
Lp.
Opis
(wartość brutto)
Wydruk
1.
Czarno-biały A4
zł/str.
laserowy
2.
zł/str.
jednostronny Kolorowy A4
Wydruk
3.
Czarno-biały A4
zł/kartka
laserowy
4.
Kolorowy A4
zł/kartka
dwustronny
5.
Dziurkowanie (2 dziurki, A4)
zł/kartka
Oprawa – skoroszyt miękki bez
6.
europerforacji, A4 (zazwyczaj
zł/szt.
czerwony)
7.
Oprawa zaciskowa plastikowa A4
zł/szt.
8.
Zszycie 2-5 stron A4 (zszywka)
zł/usługa
Przygotowanie pliku do druku (*.ppt,
9.
zł/usługa
*.doc, *.xls, *.pdf)
10.
Transport do siedziby PFP
zł/usługa
Informacje dodatkowe:
- średni czas realizacji zamówienia,
- godz., do której naleŜy przesłać materiały, aby otrzymać zamówienie tego
samego dnia (30 egz. 30-stronicowych czarno-białych materiałów oprawionych
w miękki skoroszyt).
•

Informacje
dodatkowe

•
•
•

Forma
płatności

Ceny powinny obowiązywać przez cały 2012 rok.
Ceny prosimy podać w kwotach brutto.
Wymagany termin związania ofertą to 1 miesiąc.
Do zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę.
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Termin
nadsyłania
ofert

Kryteria
wyboru

Podpisane oferty naleŜy przesyłać do 20 stycznia 2012 roku
• pocztą elektroniczną na adres s.depa@pfp.com.pl
• faksem na numer 913 129 201
• osobiście lub listownie na adres ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin.
UWAGA: W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej prosimy
o sporządzenie oferty, wydrukowanie jej, podpisanie, zeskanowanie i wysłanie jako
załącznik do maila.
• kompleksowość oferty
• czas realizacji zamówienia
• zgodność z zapytaniem
• cena

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Zleceniodawca ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
NIP 851-22-42-911
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Sylwią Depą (tel. 913 129 224, e-mail:
s.depa@pfp.com.pl).
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