ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamek Królewski w Chęcinach
26-060 Chęciny, ul. Małogoska 7
tel. 41 308 00 48, e-mail: biuro@zamek.checiny.pl

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
Wydanie publikacji „Chęciny przez stulecia”
Rodzaj zamówienia: usługa
()
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
1.1. SPOSÓB WYDANIA/DRUK
a) format bloku A4;
b) objętość ok. 390 stron zadrukowanych;
c) dodatkowo wklejki doklejane do bloku, druk 4+4 kreda 130 g. (12 stron) na
końcu książki;
d) na str. 7 przy przedmowie występuje 1 zdj. kolor;
e) nakład:
Wariant 1: 600 egz., Wariant 2: 1000 egz., Wariant 3: 1200 egz., 4: 1500 egz.
f) nr ISBN: numer nadaje wydawca Zamek Królewski w Chęcinach
g) oprawa twarda i miękka:
twarda – 40% wszystkich egzemplarzy( oprawa kartonowa; oklejka cało
papierowa zadrukowana 4+0 (kreda błysk 130 g), uszlachetnienie oprawy –
folia błyszcząca, druk 0+0 (offset biały 80 g). Książka szyta,
miękka – oklejka cało papierowa zadrukowana 4+0 (kreda błysk 130 g),
uszlachetnienie oprawy – folia błyszcząca, druk 0+0 (offset biały 80 g);
1.2.

ZAKRES PRAC
a) redakcja merytoryczna;
b) redakcja techniczna;
c) korekta tekstu;
d) skład i łamanie tekstu;
e) opracowanie materiału ilustracyjnego;
f) wykonanie elektronicznej wersji książki gotowej do druku (format PDF i DOC)
i przekazanie jej zleceniodawcy celem akceptacji;
g) druk i dostawa publikacji;
h) projekt graficzny okładki leży po stronie Zlecającego;

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego – Zamek Królewski w Chęcinach, 26-060 Chęciny,
ul. Małogoska 7, lub telefonicznie pod numerem tel. 41 308 00 48.
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

Sporządziła: Patrycja Ziętek

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają
odpowiednie uprawnienia do wykonywanie tego typu zleceń oraz znajdują się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Wybór oferty nastąpi na podstawie najniższej ceny.
6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamku Królewskiego w Chęcinach 26-060 Chęciny
ul. Małogoska 7, osobiście, pocztą, przesłać e-mailem w terminie do dnia 13.04.2018 r.
do godziny 15:30
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej" (Zał. nr 1 ).
7. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie
telefonicznie lub mailowo wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Sporządziła: Patrycja Ziętek

przekazana

