Poznań, 15 czerwca 2012
Bona Fide
Stowarzyszenie Wielkopolan
Ul. Gen. T. Kutrzeby 14/4
61-719 Poznań
Tel. +48 61670 62 04
Fax. +48 61 847 01 45

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pt. Festiwal Polish Guitar Academy 2012 zapraszamy do złożenia oferty na:
kompleksowe wydawnicze opracowanie katalogu Festiwalu Polskiej Akademii Gitary

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wydawnicze opracowanie katalogu Festiwalu Polskiej Akademii Gitary,
projektu finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym:
1. zamówienia i wypłaty honorariów autorskich za:
- teksty (informacje dotyczące organizatorów, projektu festiwalu, uczestników, miejsc koncertów, wywiady
itp.),
- przekładu tekstów na język angielski,
2. zamówienia i wypłaty honorariów autorskich za ikonografię (zdjęcia potrzebne do odpowiedniego zilustrowania
katalogu),
3. obsługi redakcyjnej (redakcja i korekta tekstu polskiego),
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4. przygotowania projektu graficznego (w tym adaptacji przekazanych przez Państwa: materiałów graficznych, czy
wykorzystania innych materiałów ikonograficznych),
5. składu i korekty technicznej,
6. przygotowania do druku (wykonanie proof, makiety dla drukarni),
7. druku publikacji,
8. dostarczenia nakładu do Państwa siedziby.
Oferta nie uwzględnia innych kosztów związanych z przygotowaniem i drukiem katalogu (np. zakupu praw do
wizerunku, wynajęcia powierzchni reklamowych, kosztów dystrybucji i in.).

Parametry techniczne:
format: 210 x 297 mm (A4)
objętość: do 48 stron wnętrza + 4 strony okładki
wnętrze: 48 strony na papierze – sora matt plus 100g, kolor 4+4
okładka: 4 strony na papierze – kreda matowa 250g, kolor 4+4, folia matowa jednostronnie (lub błyszcząca)
oprawa miękka, klejona
nakład: 1000 egz.

Wymogi stawiane oferentowi:
W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wykonawcy upoważnieni do udziału w obrocie gospodarczym,
posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia potwierdzone przez realizacje zamówień o
podobnym charakterze i standardzie. W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków oferenci dołączą
odpowiednie dokumenty poświadczające takie jak:
1) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
2) wykazanie się doświadczeniem w produkcji materiałów podobnych do będących przedmiotem niniejszego
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zapytania poprzez złożenie oświadczenia, w którym oferent informuje o przykładowych realizacjach
wykonanych w ostatnim roku.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniach.
W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia złożonej oferty.
Treść oferty:
Poza wskazanymi powyżej dokumentami oferta powinna zawierać:
1) Oznaczenie oferenta zawierające w szczególności jego firmę, adres, fax, e-mail, telefon
2) Cenę za jaką oferent zamierza zrealizować zamówienia będące przedmiotem niniejszego zapytania – cena
powinna zostać wskazana w następujący sposób:
a) Cena netto
b) Należny podatek
c) Cena brutto
Zamawiający:
Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan, ul. Gen. T. Kutrzeby 14/4, 61-719 Poznań
Wartość przedmiotu zamówienia określona zgodnie z art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych:
poniżej 14 000 euro
Termin i miejsce składania ofert:
do 29.06.2012 r. do godz. 20.00 w siedzibie Bona Fide. Stowarzyszenia Wielkopolan lub na adres e-mail:
anna.przewozniak@gmail.com – w przypadku składania oferty drogą e-mail wszelkie dokumenty muszą mieć postać
podpisanych skanów w formacie PDF i muszą zostać złożone w oryginale w terminie 2 dni od dnia złożenia żądania
przez Zamawiającego
Termin otwarcia oferty:
29.06.2012 r., godz. 20.00 w siedzibie Bona Fide. Stowarzyszenia Wielkopolan
Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 24.07.2012 roku
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Sposobu obliczania ceny:
cena w ofercie powinna być wyrażona w PLN i być ceną brutto obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia
Kryteria oceny:
Zamówienie zostanie złożone podmiotowi, którego oferta uzyska najwyższą punktację obliczoną na podstawie
następujących kryteriów:
Kryterium– cena waga 100 %
P1=100*Cn/Cr*1
gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium przyznanych rozpatrywanej ofercie
100 – maksymalna liczba punktów
Cn – najniższa cena ofertowa
Cr – cena rozpatrywanej oferty
1 – waga kryterium

Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najniższa oferta cenowa.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zawiadomieniu wszyscy oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie po
dokonaniu wyboru. Zawiadomienie zostanie dokonane pisemnie lub faxem lub e-mailem.
Podpisanie umowy:
Podpisanie umowy w sprawie realizacji zamówienia zostanie dokonane najpóźniej w terminie
10 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, chyba że Zamawiający zobowiązany będzie do dokonania
dodatkowych uzgodnień z jednostkami współfinansującymi realizację projektu.
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