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ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKIINSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

w zakresie projektu dofinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne uzytkowanie
srodowiska, Dziatanie 2.3. Rozwoj infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zaprasza
do sktadania ofert na dostaw^ o wartosci ponizej 14 tysiecy euro zgodnie z zapisami art. 4, pkt
8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz.U. z2010r. Nr 113, poz. 759zpozn. zm.).

I. OPISPRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa wydawnictw tj. broszur, folderow, ulotek oraz materiatow drukowanych dla projektu -
"Rozwoj infrastruktury Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w
zakresie ochrony powietrza w wyniku termomodernizacji oraz tworzenia systemow pomiaru
zanieczyszczeh w miastach i informowania mieszkaricow o poziomie zanieczyszczeh".

Szczegblowa specyfikacja materiatow promocyjnych:
1. Ulotka - format DL (99mm x 21 Omm) - 250 sztuk,

> 2 strony,
> kreda 250 g, potysk, pelen kolor, obustronnie,

2. Broszura - po zfozeniu format A5 (210mm x 148 mm) - 250 sztuk,
> 12stron,
> kreda 200 g, potysk, peten kolor, obustronnie,
'f bigowanie (tamanie na 2),
> szycie: 2 zszywki,

3. Folder - po ztozeniu wymiar (170mm x 170 mm) - 250 sztuk,
> 4 strony,
> kreda 250 g, peten kolor, potysk, obustronnie,
> bigowanie (tamanie na 2),

4. Segregatorz nadrukiem - 100 sztuk:
> format A4,
> grzbiet 7,5 cm,
> mechanizm otwierajqcy z dociskaczem,
> dwustronna, wymienna etykieta na grzbiecie,
> wewnetrznie: wyklejka bez nadruku,
> zewn^trznie: oklejka z nadrukiem.

Wykonawca dostarczy na wfasny koszt do siedziby Zamawiaja_cego przy ul. Piotra Skargi 2 w
Bydgoszczy przedmiot zamowienia ta.cznie z zapisanymi w formie elektronicznej projektami
graficznymi broszur, folderow, ulotek oraz segregatorow z nadrukiem na nosniku CD/DVD w
formacie plikow na komputer typu PC.

Sposob wykonania
Przedmiot zamowienia nalezy wykonac w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarza.dzajqcej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
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2007-2013 dla Beneficjentow w zakresu promocji projektow realizowanych w ramach RPO-
WK-P.
Wytyczne dostepne 53 na stronie internetowej: http://www.moireqion.eu
Projekt graficzny dla broszur, folderow, ulotek oraz segregatorow z nadrukiem powinien bye
catosciowo opracowany przez Wykonawce, na bazie dostarczonych przez Zamawiaja.cego
materiatow pisanych, zdjec oraz pozostatych elementow (adres, logotypy, itp.).
Wykonawca zobowi^zany jest do dostarczenia w wersji elektronicznej dwoch wstepnych
projektow broszur, folderow, ulotek oraz segregatorow z nadrukiem do oceny przez
Zamawiaja.cego, w terminie piec dni od przekazania materiatow.
Zamawiajqcy dokona oceny projektow i przekaze swoje ewentualne uwagi w terminie do
dwoch dni od daty otrzymania projektow.
Wybrana wersja, bedzie podstawa. do opracowania ostatecznego wizerunku produktu zgodnie
z sugestiami Zamawiaj^cego.
Kolorystyka we wszystkich elementach broszur, folderow, ulotek oraz segregatorow z
nadrukiem ma bye spojna i jednolita.
Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu petne prawa do catosci projektow graficznych
przedmiotu zamowienia tj. broszur, folderow, ulotek oraz segregatorow z nadrukiem w celu
ewentualnego dodruku lub wykorzystania tych projektow takze do innych dziatah
promocyjnych, w tym zamieszczenia na stronie internetowej itp.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA -
Termin wykonania przedmiotu zamowienia: 16.09.2013r.

III. WARUNKI PLATNOSCI
Ptatnosc: na podstawie protokotu odbioru przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od podpisania
protokotu odbioru.
Podstawa zaptety: faktura.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien ztozyc oferte w formie pisemnej lub elektronicznej
Oferta powinna:

> zawierac adres lub siedzibe Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do
kontaktu

> okreslac cene za catosc zamowienia okreslona. w opisie przedmiotu zamowienia

V. WARUNKI UDZIALU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia
> dysponowanie niezbednq wiedza., doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym

i technicznym gwarantuj^cym nalezyte wykonanie zamowienia

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
V Waldemar Baczyriski tel. 52 5826466; e-mail:
waldemar.baczvnski@wios.bydqoszcz.pl
> Judyta Mos - tel. 52 5826466; e-mail: iudyta,mos@wios.bvdqoszcz.pl

VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna bye ztozona w terminie do dnia 08.08.2013 roku do godz. 11:30 w

jednej z form:
• pisemnej na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy, 85-

018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokoj nr 22),
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• faxem na nr 52 5826469
• elektronicznie na adres e-mail: waldemar.baczvnski@wios.bydgoszcz.pl lub

iudvta.mos@wios.bydgoszcz.pl
2. Oferty ztozone po terminie nie bed§ rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swoja.

oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaja,cy moze za,dac od Wykonawcow wyjasnien

dotycz^cych tresci zlozonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiaja,cy wybierze Wykonawce, ktory zaoferuje najnizsza. cene i zawrze z nim umowe.
Jesli Wykonawca, ktorego oferta zostaia wybrana bedzie sie uchylal od podpisania umowy w
miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego - Zamawiaja,cy wybierze oferte
sklasyfikowana, jako nastepn^ wedtug cen.

JEigA^KO-POMORSKIEGO WOJEWODZKIEGO
IRA OCHRONY SRODOWISKA

Barbara
5DZKIEGO WSPEKTOlfe OCHtOHY
SRODOWISKA
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