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Zapytanie ofertowe  
 

I. ZAMAWIAJACY: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

w Powsinie , ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa broszur i folderów informacyjnych. 
 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 
  

Nr części 
zamówienia Nazwa  Wymagane parametry  Ilość 

1 Broszura nr 1 - obróbka graficzna zdjęć, skład, łamanie, redakcja językowa, korekta 

- adjustacja 

- nakład: 250 egz. 

- format: A4 

- objętość: 12 stron 

- okładka: kreda matowa, 250 g/m2, druk CMYK obustronny, folia 

matowa, lakier wybiórczy na zewnętrznej stronie okładki 

- środki: kreda matowa, 130 g/m2, druk CMYK obustronny, lakier 

wybiórczy na stronach ze zdjęciami 

-oprawa: drut 

1 

2 Broszura nr 2  - obróbka graficzna zdjęć, skład, łamanie, redakcja językowa, korekta, 

adjustacja 

- nakład: 250 egz. 

- format: B5 

- objętość: 80 stron 

- okładka: kreda matowa, 250 g/m2, druk CMYK obustronny, folia 

matowa, lakier wybiórczy na zewnętrznej stronie okładki  

- środki: kreda błyszcząca, 130 g/m2, druk CMYK obustronny 

- oprawa: klejona 

1 

3 Folder 

informacyjny do 

wystawy: 

- obróbka graficzna zdjęć, skład, łamanie, korekta, adjustacja 

- nakład: 2000 egz. 

- format: A4, zaokrąglone rogi 

- papier: kreda błyszcząca, 130 g/m2, druk CMYK obustronny 

1 

 

 

 

POLSKA AKADEMIA NAUK  
OGRÓD BOTANICZNY – CENTRUM ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI 

BIOLOGICZNEJ W POWSINIE  

 POLISH ACADEMY OF SCIENCES 
BOTANICAL GARDEN ï CENTER FOR BIOLOGICAL DIVERSITY 

CONSERVATION IN POWSIN 

 



     

  

2. Zakres dostawy 

 
Dostawa do siedziby zamawiającego broszur i folderów informacyjnych. 
 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia 31.12.2013. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna zawierać następujące elementy: 

¶ Cenę netto i brutto, 

¶ Datę sporządzenia oferty, 

¶ Pieczęć firmową, 

¶ Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

¶ Czytelny podpis wykonawcy. 
 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty albo 
poczty elektronicznej (adres e-mail: przetargi@obpan.pl ) do dnia 26.12.2013r. 
 
VI.OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1 – Cena 100% 
2 – Rozpatrywane będą oferty na poszczególne części zamówienia. 
 
VII. PŁATNOŚĆ 
Płatność wykonywana będzie na podstawie wystawionej i podpisanej faktury VAT (płatność 
nie będzie realizowana na podstawie faktury pro-forma). 
Dla zamówienia powyżej 2000zł netto będzie zawierana umowa z wykonawcą na wykonanie 
zamówienia. 
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