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Proszę przekazać dalej

Urząd Morski w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowejna dostawę kalendarzy na 2016 r.:

1. Kalendarz książkowy A5 – 600 szt.:
- papier: biały, min. 70g/m2,
- przeszycie kalendarza: „Fala pozioma” (zgodnie z wzorem)
- okleina: RasoFluo niebieska F287oraz Rasa Fluo zielona F284
- układ: tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach,
- część informacyjna: minimum 4 strony map, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole
kalendarium plan całego roku, imieniny i święta,
- blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, tasiemka
- tłoczenie roku i logo UMS.

Wzór przeszycia kalendarza
Umiejscowienie tłoczeń: 02 – rok 2016; 06 – logo UMS
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Okleiny
2. Kalendarz ścienny trójdzielny–500 szt.:
- „główka”: kaszerowana, pełen kolor, wymiary minimum 330x220 mm
- „plecy”: pełen kolor, lakier dyspersyjny,
- kalendaria: 2 kolory (uzgodnione po wyborze Wykonawcy i dostarczeniu zdjęcia),
- okienko do daty,
- podkład sztancowany z nacięciem przytrzymującym kalendaria.
Materiał wyjściowy do projektu kalendarza dostarczy Zamawiający po wyborze Wykonawcy.

3. Biuwar – kalendarz na biurko - 230 szt.:
- format: A2
- nadruk w pełnym kolorze
- objętość: min. 52karty do zapisywania
- papier: offset min. 80 g/m2
- kartki klejone od dołu.
4. Kalendarz nabiurkowy, stojący, pionowy, tygodniowy o wymiarach ok. 12,5 x 19,5 cm,
wykończenie spirala (typ „Mercury”) – 260 szt.
5. Koperty do kalendarzy trójdzielnych, twarde (tektura) – 120 szt.
Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa. Projekt umowy w załączeniu. Złożenie oferty jest
jednoznaczne z akceptacją projektu umowy przez Wykonawcę.
Do oferty proszę dołączyć wzór kalendarza ściennego trójdzielnego z lat ubiegłych
spełniający wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu oraz wzór zaproponowanych oklein.
Termin realizacji: 45 dni od daty zawarcia umowy
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Prosimy o ofertę zawierającą informację o:
- formie dostawy (jeżeli transport nie jest wliczony w cenę towaru proszę wyraźnie to zaznaczyć),
- wartości netto i brutto za w/w towar + stawka VAT,
- terminie ważności oferty,
- formie płatności.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Pan Rafał Wołoszun, tel. 091 – 44 – 03 – 380,
609 – 693 – 281; e-mail: rwoloszun@ums.gov.pl
Ofertę prosimy przesłać w zamkniętej kopercie do dnia 16.10.2015 r. do godz.11.00na adres:
Urząd Morski w Szczecinie , Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych
pok. 110 z dopiskiem”Oferta na dostawę kalendarzy – Nie otwierać przed 16.10.2015 r.”
Z poważaniem

