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Jelenia Góra, 18.06.2014 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2014
(dotyczy druku Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ)
I. ZAMAWIAJĄCY
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
NIP: 611-24-47-442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku Biuletynu Niepełnosprawni TU i
TERAZ wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Wydawanie
Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ”, współfinansowanego ze środków PFRON w
ramach XIII konkursu ofert.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 Format druku A4
 Druk kolorowy na zewnątrz okładki oraz kolorowa wkładka (środek), pozostałe strony
czarno-białe
 Okładka na papierze kredowym (gramatura 135g/m2 – błysk)
 Środki na papierze kredowym (gramatura 90g/m2 – błysk)
 Wkładka tematyczna format druku A5 – druk kolorowy na papierze kredowym 150 g – 2
edycje po 16 stron
 Oprawa zeszytowa biuletyn + wkładka
 Projekt graficzny – we własnym zakresie, zostanie dostosowany do wymagań drukarni
 Nakład: 12 numerów o objętości 28 stron + 2 wkładki po 7000 szt.
 Technologia druku: offset
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci
plików przygotowanych do druku – format PDF
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Oferent wskazuje termin, w jakim jest w stanie wykonać zlecenie od momentu otrzymania
plików.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
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- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
biuro@kson.pl, faksem na nr: 75 75 23 183, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście
na adres: ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra do dnia 25.06.2014 r wraz z
załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 27.06.2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony do godziny 12:00 w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.kson.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.kson.pl
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Ceny – 50%
2. Czasu realizacji zadania – 30%
3. Dotychczasowego doświadczenia w realizacji zadań o podobnym zakresie i charakterze
(dokumentem potwierdzającym są referencje lub protokoły zdawczo-odbiorcze
podobnych prac) – 20%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.kson.pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Monika Żak pod numerem telefonu 75 75 242 54 oraz
adresem email: koordynator@kson.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
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