SPOTKANIA – TRADYCJA KULTURA I CODZIENNOŚĆ NA CZESKO-POLSKIM POGRANICZU
nr CZ.3.22/3.2.00/09.01298
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówieo publicznych)
Zamawiający

Przedmiot
zamówienia

Opis
zamówienia

Miejski Dom Kultury „Muflon”, 58-570 Jelenia Góra , ul. Cieplicka 172
NIP 611-181-45- 59, REGON P-230913410
W imieniu, którego działa: Aleksandra Jarocioska- dyrektor
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów, w tym udzielania
odpowiedzi na pytania Oferentów
Aneta Cicha – Kardosh, e-mail: muflon@sobieszow.pl
DRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH
(zaproszeo, programów, informatorów, regulaminów, mini broszur, katalogu)
dotyczących działao projektowych pn.
Konkurs fotograficzny, Festiwal Folkloru, Spotkania z muzyką
organizowanych przez MDK „Muflon” w Jeleniej Górze w ramach projektu:
Spotkania – tradycja, kultura i codziennośd na czesko – polskim pograniczu
Usługa polegad będzie na realizacji :
1. Druk materiałów informacyjnych:
1.1 druk zaproszeo na Festiwal Folkloru
1.2 druk zaproszeo na Spotkania z muzyką
1.3 druk regulaminów konkursu fotograficznego
1.4 druk informatorów na Festiwal Folkloru
1.5. druk informatorów na Spotkania z muzyką
2. Parametry materiałów informacyjnych:
2.1. zaproszenia na Festiwal Folkloru
Ilośd: 100 sztuk
Format: A6
Kolor: pełen
gramatura papieru: 250 g/m2
druk: dwustronny
papier: kreda/półmat
2.2. zaproszenia na Spotkania z muzyką
Ilośd: 100 sztuk
Format: A6
Kolor: pełen
gramatura papieru: 250 g/m2
druk: dwustronny
papier: kreda / półmat

2.3. druk regulaminów konkursu fotograficznego
Ilośd: 200 sztuk
Format: A4
Kolor : pełen
gramatura papieru: 100 g/m2
druk: dwustronny
papier: standard (biurowy)
2.4. druk informatora na Festiwal Folkloru
ilośd: 1000 sztuk
Format: niestandardowy 98 mm/210mm
Kolor: pełen
gramatura papieru: 135 g/m2 (jak przy ulotkach)
druk: dwustronny
papier: kreda
2.5. druk informatora na Spotkania z muzyką
ilośd: 1000 sztuk
format: niestandardowy 98/210 mm
kolor: pełen
gramatura papieru: 135 g/m2 (jak przy ulotkach)
druk: dwustronny
papier: kreda
3. Projekt druków zleceniodawca dostarczy oferentowi.
4. Koszt dostarczenia wydrukowanych materiałów – w zakresie oferty
5. Druki muszą byd wykonane zgodnie z podaną w projekcie zleceniodawcy
kolorystyką.
Termin
realizacji
Forma płatności

20.05.2011

Kryteria oceny
ofert
Sposób
realizacji
Termin
składania ofert
Sposób
składania ofert
Sposób
przygotowania
oferty

Cena 100%

Przelew 14 dni

Według wskazanych terminów na adres zleceniodawcy
13.05.2011r., godz. 15.00
na adres mailowy: muflon@sobieszow.pl lub fax nr 0757553770
z dopiskiem: OFERTA – DRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH
wg załącznika nr 1

