Rzeszów,06.01.2014 r.
ProfiEurope Sp. z o.o.
35-105 Rzeszów
Ul. Hanasiewicza 15
tel. + 48 17 850 4210
profi@profieurope.eu

Zapytanie ofertowe nr 1/2014
( dotyczy

zamówienia druku ulotek, katalogów, kalendarzy i broszur )

I. ZAMAWIAJĄCY
ProfiEurope Sp. z o.o.
35-105 Rzeszów
Ul. Hanasiewicza 15
NIP: 813-23-58-501, REGON: 690468852
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku ulotek, katalogów i broszur wraz z
dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju
Eksportu na potrzeby firmy ProfiEurope”, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDAPOIG.06.01.00-18-033/12-00. Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka, lata 2007-2013.
Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Format ulotki A4/A5 lub 210x210,
- Papier kredowy (gramatura 130g/m2 – błysk)
- Zadruk CMYK 4+4
- Projekt graficzny – we własnym zakresie, zostanie dostosowany do wymagań drukarni
- Technologia druku: offset
- Nakład:
Pierwsza partia, realizacja: styczeń 2014 r., zapotrzebowanie na katalogi: 1500 sztuk, cenniki 100
sztuk. Łączny koszt pierwszej dostawy nie powinien przekroczyć: 6.500,- zł brutto.
Druga partia, realizacja: marzec 2014 r., zapotrzebowanie: ulotka A5: 500 sztuk. Łączny koszt drugiej
dostawy nie powinien przekroczyć: 500,0 zł brutto.
Trzecia partia, realizacja: kwiecień 2014 r. zapotrzebowanie na druk ulotek, format A5, 3000 sztuk,
Łączny koszt trzeciej dostawy nie powinien przekroczyć: 3.500,- zł brutto.
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku
graficznego JPG.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: partiami, do 14 dni od daty zamówienia druku.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna dostarczona osobiście na
adres: ProfiEurope Sp.z o.o, 35-105 Rzeszów,
ul. Hanasiewicza 15 do dnia 14.01.2014 r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.01.2014 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie firmy ProfiEurope.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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5.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.profieurope.eu
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów osobiście w siedzibie firmy
ProfiEurope Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Hanasiewicza 15, dnia 16.01.2014 r. o godzinie 12:00.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Kamila Madera pod numerem telefonu 604 153 408 oraz adresem
email: kamila@profieurope.eu
XI. ZAŁĄCZNIK
Do zapytania ofertowego dołączona zostanie poglądowa wersja ulotki, broszury oraz katalogu.
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