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ZAPYTANIE CENOWE

dotyczące zamówień o wartości poniżej 30 000 euro netto

Gorczański Park Narodowy Zaprasza do zlożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia (opis):
druk siódmego zesrytu czasopisma ochrona Beskidów Zachodnich wg wzoru dostępnego na
stronie internetowej GPN; 0826

l) Nakład tytułu _ 300 egzemplarzy
2) Format: 180mm x 250 mm,
3) okładka: karton 300g/m 2, druk kolor, folia bĘsk, oprawa klejona
4) Środek: papier offset 90g/m 2' druk czarno-biały; tekst oraz ryciny (tabele, wykresy,

mapki),
5) objętośó tomu: ok. l 00- 1 1 0 stron razem z rycinami,
6) Skład i łamanie
1) wersja elektroniczna w formacie .pdf w kolorze

Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie.
Teksty, tabele i ryciny dostarczane będą drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail
Wykonawcy. Tą samą drogą będzie następowała korekta tekstów. Wydruk próbny okładki musi
być dostarczony do siedziby zamawiającego i zostaó przezniego zaakceptowany przed oprawą
zeszytu. Wersja.pdf w kolorze, w całości (caĘ numer w odrębnym pliku) izpodziałemnakaŻdy
artykuł oddzielnie (oddzielne pliki pdf). Przygotowanie tekstów, dostarczęnie i wszelkie poprawki
redakcyjne przedi po składzie IeŻąpo stronie zamawiającego.

2. Tęrmin realizacji zamówienia: do29 grudnia Ż017 r.

Wymagany minimalny okres gwarancji: 1 2 miesięcy.

Termin i forma płatności: płatnośó przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku
przez Wykonawcę.

Miejsce i termin zloŻeniaofeĘ:
Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590,34_735 Niedźwiędź - sekretariat
- do 25 października 2017 r., do godz. l 5 '00'

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Czarnota,tel.: 18 3317207 w.
46; p4L1:.i-i;li!tj]'{.]ląJ'gffctpjj.łl; t},l]:źZłźrsł:t"śźśł,:źźt-4','}l}ś1.r,

Sposób przygotowania ofeĘ: podpisany i opieczętowany pieczęcią firmową skan oferty
(przygotowany wg Załącznika l )' przesłany na adres i;i1}-'!'*:łóptlę1

Kryterium oceny ofeĄ: cena ofertowa - o wyborze ofeĘ decyduje najnizsza cena brutto.
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9. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących
zŁoŻonej oferty.Niezłożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonymprzęzZamawiającego skutkuje
odrzucęniem oferty.

ł0.Zamawiający Zastrzega sobie moŹliwość unięważnienia postępowaniabęz podania przyczyny.

ll.Zapytanie cenowe prowadzone jest w oparciu o regulamin umieszczony na stronie internetowej:
http://www. gorczanskipark.pl

IŻ.Załącznik nr 1: Wzór ofeĘ cenowej


