Warszawa, dnia 30.01.2018 r.
Rozeznanie rynku - przeprowadza się w celu zbadania oferty rynkowej
oraz oszacowania wartości zamówienia
W związku z realizacją projektu „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych
uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie
zachodniopomorskim”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [PO WER],
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (nr umowy
o dofinansowanie: UDA.POWR.02.10.00-00-3020/17-00), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
na wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla 304 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wspólny słownik zamówień (kod CPV):
22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki,
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy.
2.


•

•



Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie i dostawa materiałów szkoleniowych, tj.:
długopis: metalowy, z aluminiowym oksydowanym korpusem, wyposażony w metalowy klip
oraz metalową końcówkę w kolorze srebrnym, wkład: wymienny typu JUMBO, kolor niebieski, znaki
graficzne na obudowie (grawer laserowy), ilość – 304 szt.;
notes: twarda okładka (przód + tył), kolor 4/0 (projekt jednostronnie zadrukowany w pełnej
kolorystyce), folia mat 1/0, papier offset 80g/m2, kolor 4/0, bez spadu, objętość do 50 kartek,
klejenie po krótszym boku (góra), liniatura – kratka, format A4, znaki graficzne – na każdej stronie,
ilość – 304 szt.;
teczka: o formacie A4, z gładzonego kartonu, lakierowana, zadruk jednostronny w pełnym kolorze,
gramatura – min. 350 g/m², znaki graficzne – na froncie teczki, w teczce musi się zmieścić w/w
notes i n/w skrypt (grubość min. 20 mm), ilość – 304 szt.;
certyfikat: format A4, papier powlekany 160 g/m2, awers pełnokolorowy (CMYK), rewers czysty,
znaki graficzne, ilość – 304 szt.;
skrypty: format A4, okładka: lakierowana, kolorowa, oprawa zeszytowa (bez haczyków), gramatura
okładki – 250 g/m2, środek – do 120 kartek, papier offset gramatura 90 g/m2, wydruk w kolorze,
dwustronny, znaki graficzne – na każdej stronie, ilość – 304 szt.

DODATKOWE INFORMACJE
1.

Dostawa w/w materiałów – do siedziby Zamawiającego w Warszawie, maksymalnie
w 3 częściach/przesyłkach. Koszt dostawy materiałów po stronie Wykonawcy.

2.

W cenie należy uwzględnić łamanie i skład tekstu według projektów dostarczonych przez
Zamawiającego.

3.

Wynagrodzenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.

Rozliczane będą usługi faktycznie zrealizowane (na podstawie faktycznej liczby dostarczonych
materiałów).

5.

Znaki graficzne – Zamawiający prześle w wersji elektronicznej wraz z dokładnym opisem sposobu
ich rozmieszczenia.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca dostawy z przyczyn
uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Wycenę kosztów usługi sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma
prosimy przesłać do dnia 07.02.2018 r. do godz. 16.00:


na adres e-mailowy kinga.paciorek@akademiamddp.pl wpisując w tytule – „wycena materiałów
szkoleniowych – kompleksowy program - zachodniopomorskie”
lub



pocztą tradycyjną lub osobiście na adres MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.,
Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „wycena materiałów
szkoleniowych – kompleksowy program - zachodniopomorskie”.

Niniejsze szacowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,
jak również nie stanowi zobowiązania MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. K. do zawarcia umowy.

