Szczecin, dnia 13 grudnia 2012 r.

Zapytanie Ofertowe nr 14/2012/RESTART
Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując innowacyjny Projekt „Re:start”, dofinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia
oferty na świadczenie usług, zgodnie z poniższą specyfikacją:
Przedmiot zamówienia.
Zakres usługi/zakupu

Skład, przygotowanie i druk Podręcznika Świadczenia Usług Centrum
Restart wraz z płytą CD odpowiednio oznakowaną i wklejoną na
ostatnią stronę podręcznika w przeźroczystej kopercie.
Przedłożenie Zleceniodawcy 3 projektów graficznych środków
zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej Projektu Re:start,
z których Zleceniodawca wybierze ostateczny projekt.

Specyfikacja do druku:
a) Liczba sztuk – 500
b) Okładka:
Karton 300g, 4/0, lakier/mat
c) Środki:
Pierwsza strona 4/4, pozostałe strony środków 2/0, papier
offset, 80 g.
d) Format B5
e) Ilość znaków 253 510 + ok.15 tabel+ ok. 45 zdjęć (JPG, rzuty z
ekranu)
Wszystkie materiały powinny być zgodne z wytycznymi dotyczącymi
oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Termin
wykonania usługi
Informacje
dodatkowe

do 15.01.2013
1. Zleceniobiorca dostarczy ponadto dzieło w formie edytowalnej
(WORD) oraz w formacie PDF wraz z plikiem źródłowym.
2. Z uwagi na fakt, iż upowszechnianie powinno rozpocząć się po dniu
pozytywnego zwalidowania projektu, niniejsza procedura jest
przeprowadzona w trybie warunkowym (wykonanie zamówienia
pod warunkiem uzyskania pozytywnej walidacji w dniu
19.12.2012).
3. Wstępna wersja wydruku jest do wglądu w siedzibie Polskiej
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Fundacji Przedsiębiorczości.
Do zapytania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacje, które powinny Oferta powinna zawierać:
być
1. Kosztorys ( ceny brutto):
zawarte w ofercie
Koszt składu, przygotowania i druku podręcznika 500 szt.
koszt nagrania płyty CD z odpowiednim oznakowaniem ( płytę
należy wkleić na koniec książki w przeźroczystej kopercie);
koszty dodatkowe, jeśli występują (np. transport);
2. Opis doświadczenia Wykonawcy przy realizacji podobnego
typu zleceń (przykłady).
3. Czas realizacji zamówienia.
4. Wymagania względem Zleceniodawcy.
Forma płatności
Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury wystawionej
na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez
obydwie strony.
Termin nadsyłania ofert
Do 18.12.2012
Kryteria wyboru
1. Złożenie oferty w terminie
2. Całkowity koszt usługi
3. Zgodność oferty z zapytaniem
4. Jakość przedstawionej oferty (doświadczenie)

Zleceniodawca

Wszystkie kryteria względem siebie są równorzędne. Oferty, które
będą spełniały wszystkie kryteria zostaną uszeregowane od
najbardziej korzystnej do najmniej korzystnej i na tej podstawie
zostanie dokonany wybór.
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
NIP : 851-22-42-911
Tel. +48 91 312 92 16
Fax +48 91 312 92 01

Ewentualne pytania prosimy kierować do pani Małgorzaty Starkiewicz pod numer telefonu: (91) 312 92
06. Podpisane oferty można alternatywnie przesyłać:
pocztą elektroniczną na adres m.starkiewicz@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.
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