Uwaga:
1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
o zamówieniach publicznych.
2. Tryb postępowania: rozeznanie rynku.
3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 14000 euro netto (bez VAT).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub rozszerzenia zakresu prac
będących przedmiotem zapytania o 20%
5. Rozliczenia finansowe dokonywane będą na podstawie przedstawionych faktur za
wykonaną usługę.
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
o podanie ceny wykonania zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro polegającego na druk
biletów wstępu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego w roku 2013
w ilości 160 000 sztuk o następujących parametrach:
● Format 200mm x 60mm,
● Kolorystyka 4+2,
● Papier dwustronnie kredowany, biały, gładki 135g/m2,
● Kupon kontrolny z perforacją pionową,
● Tekst wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego,
● Zdjęcia na I stronę ( inne na bilet normalny i inne na ulgowy) powinny być
wydrukowane w rozdzielczości, co najmniej 150 dpi,
● Projekt (układ tekstu, wybór i kadrowanie zdjęć, kolorystyka, rodzaj czcionki, itd.)
zostanie opracowany przez Wykonawcę i wymaga akceptacji Zamawiającego przed
rozpoczęciem druku,
● Numeracja oddzielnie od 0001 dla każdego nakładu (nr biletu na kuponie kontrolnym i
na bilecie ),
● Klejone w bloczki po 100 sztuk.,
Nakład:
● 102 000 sztuk biletów ulgowych ważnych jeden dzień,
● 58 000 sztuk biletów normalnych ważnych jeden dzień,
Nazwa firmy oraz NIP:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Adres firmy oferenta:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nazwisko i imię przedstawiciela firmy uprawnionego do złożenia oferty :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Termin realizacji zamówienia: 26 marca 2013 roku.
Proponowana cena ryczałtowa wykonania zamówienia:
Wartość druku 160 000 sztuk biletów wstępu do ŚPN: …………………netto.
(słownie: ………………………………………………………………………….)
Wartość druku 160 000 sztuk biletów wstępu do ŚPN: …………………brutto.
(słownie: ………………………………………………………………………….)
Wykonawca wykona zamówienie i dostarczy bilety wstępu do siedziby Zamawiającego własnym
transportem.
Niniejsza oferta jest zobowiązaniem oferenta do zawarcia umowy o wykonanie zamówienia z ŚPN
najpóźniej do dnia 15 marca 2013 roku.

.........................................
(miejscowość, data)

UZ449/13/mm

Termin złożenia odpowiedzi na zapytanie: do 12.03.2013 r.

.................................................
(podpis i pieczęć oferenta)

