ROZEZNANIE CENOWE z dnia 05.03.2020
dotyczące wydania kalendarza na 2022 rok w ramach projektu współpracy z LGD „Kaszubska Droga”
I. Podmiot prowadzący Rozeznanie cenowe.
Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice
NIP: 190052018
II. Określenie przedmiotu Rozeznania cenowego: Wydanie kalendarza na 2022 rok w ramach projektu współpracy z
LGD „Kaszubska Droga”
Nazwa
Opis
Ilość

Kalendarz na 2022 rok
w ramach projektu
współpracy z LGD
„Kaszubska Droga”

I. Kalendarz o parametrach:
• okładka, zadruk pełny kolor, do 300 do 500 g/m2 – zwiera elementy
lakieru selektywnego UVB oraz logotypy programowe, które
prześle Zamawiający,
• papier wewnątrz od 190 do 200 g/m2,
• układ miesięczny, wiszący, spiralny,
• kalendarium z uwzględnieniem imienin w danym miesiącu,
• format kalendarza A3,
• 6 kart zadrukowanych pełny kolor dwustronnie, awers/rewers –
zdjęcie lub kolarz składających się z paru zdjęć w górnej części
strony, w dole kalendarza + okładka,
• układ graficzny opracuje Wykonawca w ścisłym porozumieniu z
Zamawiającym,
• Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej akceptacji
wykonanego projektu zamówienia przed drukiem,
II. Wycena zwiera:
• przygotowanie projektu graficznego,
• przygotowanie do druku i druk w określonym nakładzie,
• koszt dostawy do dwóch lokalizacji, tj.: Krapkowice i Luzino wg
ilości wskazanych przez Zamawiającego.

opcjonalnie:
500 szt.
1 000 szt.
1 500 szt.

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania cenowego
Oferent przedstawi Stowarzyszeniu propozycję cenową najpóźniej do 10.03.2020, do godziny 12.00 na adres e-mail:

wspolpraca@annaland.pl
IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami
Julia Feliniak, Telefon: 77 44 67 130, 77 44 67 131, e-mail: wspolpraca@annaland.pl
V. Termin wykonania przedmiotu Rozeznania cenowego
• Termin wykonania zamówienia: lato/jesień, 2021
VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują:
• cena obejmuje całkowity koszt brutto,
• zgodność oferty z zapytaniem.
VII. Klauzule Rozeznania cenowego:
A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert.
B. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości bądź rezygnacji z rozeznania bez podania przyczyny.
C. 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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