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ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 28.08.2018 r.  

dotyczące wydania publikacji 

w ramach projektu „Wróćmy do bajek i legend”   

 

I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe: 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego1; 47-303 Krapkowice 

NIP: 1990052018 

II. Określenie przedmiotu: 

Nazwa Opis Ilość 

Publikacja  

•  Format A4, orientacja wydruku pionowa lub pozioma; 

•  Ilość stron – do 60 (30 kartek + okładka); 

•  Papier strony wewnętrzne – kreda matowa od 135 do 170 

g/m2, wewnątrz 4 kartki z perforacją przez całą długość 

przeznaczone na kolorowanki – od 200 do 300 g/m2; 

•  Okładka od 300 do 500 g/m2 zawiera elementy lakieru 

selektywnego UVB; 

•  Oprawa sklejona, pełen zestaw kolorów; 

•  Publikacja zawierać będzie zdjęcia i obrazki; 

•  Projekt wykonuje Wykonawca zgodnie z sugestiami 

Zleceniodawcy; 

•  Tekst wraz z ilustracjami/zdjęciami przekazuje 

Zleceniodawca; 

•  Korekta językowa po stronie Wykonawcy – umożliwiająca 

modyfikację w trakcie współpracy; 

•  Publikacja posiada polską oraz czeską wersję językową; 

❖ Zamawiający posiada numer ISBN, w związku z 

powyższym w formularzu ofertowym proszę o 

przedstawienie odpowiedniej wysokości VAT. 

❖  Wycena obejmuje dostarczenie publikacji do siedziby 

Zleceniodawcy.  

5 000 szt. 

 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania: 

Oferent prześle Zamawiającemu wypełniony formularz ofertowy wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi 

informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 03.09.2018 r., do godziny 12.00 na adres 

e-mail: euroregion@annaland.pl. 
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IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: 

Sandra Koźba – mail: euroregion@annaland.pl, tel. 793 503 183 

V. Termin wykonania przedmiotu zapytania: 

• Termin wykonania zamówienia – najpóźniej do końca grudnia 2018 r. (dostarczenie do siedziby 

Stowarzyszenia zamówienia wraz z fakturą VAT)  

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:  

• Cena brutto, 

• Jasność i przejrzystość oferty, 

• Przygotowanie oferty zgodnie z w/w zamówieniem. 

VII. Klauzule zapytania ofertowego: 

• Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 

• Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości bądź rezygnacji z zapytania bez podania przyczyny. 

• Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie 

rozpoznanie rynku. 
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