Zapytanie ofertowe na Wydruk programu Zostań noblistą jego obudowy dydaktycznej, opracowanie i
wydruk folderu informacyjnego dla szkół na potrzeby projektu Zostań Noblistą (Kod CPV 798225007;79823000-9)
Lublin, 18. 08.2014 r.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna
im. Janusza Korczaka w Warszawie
ul. Pandy 13
20-202 Warszawa
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL/ZN/2014
Wydruk programu Zostań noblistą jego obudowy dydaktycznej, opracowanie i wydruk folderu
informacyjnego dla szkół na potrzeby projektu Zostań Noblistą współfinansowanego przez Unię
Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie projektu
”ZOSTAŃ NOBLISTĄ” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Poddziałanie 3.3.4
zwracamy się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na Wydruk programu Zostań noblistą jego
obudowy dydaktycznej, opracowanie i wydruk folderu informacyjnego dla szkół na potrzeby projektu
Zostań Noblistą.
Opis przedmiotu zamówienia:
1.Wydruk Programu Zostań noblistą oraz jego obudowy dydaktycznej :
Nazwa usługi

Ilość:

Format:

Ilość
Stron

Rodzaj
wydruku

Program nauczania dla klas I-III (edukacja
wczesnoszkolna)

30 szt.

B5
170 mmx235mm

Około
130 stron

Czarno białe

Poradnik metodyczny dla klas I cz. 1

Poradnik metodyczny dla klas I cz.2

Zeszyty pracy domowej dla klasy I, cz. 1
Zeszyty pracy domowej dla klasy I, cz. 2

A4

Około
260
stron

Czarno białe

A4

Około
250
stron

Czarno białe

Około
25 strony
Około
25 strony

Czarno białe

15 szt.

15 Szt.

70 szt.

A4

70 szt.

A4

Czarno białe

70 szt.

A4

Około
25 strony

Czarno białe

70 szt.

A4

Około
25 strony

Czarno białe

70 szt.

A4

Około 25
strony

Czarno białe

70 szt.

A4
na papierze
twardym druk
jednostronny

Stron 63.
do do
druku 34

kolor

70 szt.

A4

Ok 50
stron

Czarno biały

15 szt.

A4

84
strony

Czarno biały

Zeszyty pracy domowej dla klasy I, cz. 3

Zeszyty pracy domowej dla klasy I, cz. 4

Zeszyty pracy domowej dla klasy I, cz. 5

Wycinanki dla klasy I, 2 części

Sprawdziany dla klasy I
Narzędzia diagnostyczne:

2.Opracowanie i wydruk folderu informacyjnego, na potrzeby Projektu zgodnie z „Wytyczne dotyczące
oznaczania projektów w ramach Programuoperacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 dla
Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”, dostępnym na stronie
internetowej: http://www.efs.gov.pl/documents/wytyczne_04_02.pdf


zaprojektowanie i wydruk folderu informacyjnego,

z uwzględnieniem:
- logotypów zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury (MRiI) dotyczącymi
oznaczania projektów realizowanych w ramach PO KL,
- informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego wraz hasłem promocyjnym określonym przez MRiI: „Człowiek Najlepsza
Inwestycja”.
-logo zamawiającego – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
- Logo projektu-Zostań Noblistą
Warunek konieczny: wszystkie materiały promocyjne muszą odpowiadać kryteriom i wzorcom
określonym w „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programuoperacyjnego
Kapitał Ludzki, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”
opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.

Przygotowanie projektu graficznego folderu informacyjnego według wskazówek Zamawiającego
oraz wydruk folderów w formacie A5, zawierający około 10 stron, posiadający fotografie,
informacje o realizowanym projekcie oraz wdrażanym innowacyjnym programie edukacji
wczesnoszkolnej pt. Zostań Noblistą oraz wydruk offsetowy, dwustronny, kolorowy (4/4
CMYK) na papierze kredowanym/błyszczącym, gramatura minimum 135 g folderu
informacyjnego dla szkół-1000 sztuk.
2. Wydruk programu pt. Zostań Noblistą i jego obudowy dydaktycznej powstałej w ramach
projektu Zostań Noblistą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Termin realizacji zamówienia: do 28.02.2015 r.
Kryteria oceny złożonych ofert: 100% cena.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Forma składania ofert: ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ZAPYTANIA
OFERTOWEGO. Wraz z ofertą należy przedłożyć podpisany Załącznik nr 2 do niniejszego
ZAPYTANIA.
Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 02.09.2014 r. do godz.
9.00,
- na adres pocztowy: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie -Wydział zamiejscowy
ul. Słowicza 3,20-336 Lublin Biuro projektu „Zostań Noblistą”
Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zaproszeniem należy kierować na adres e-mail:
a.wieczorkiewicz@wspkorczak.eu lub telefonicznie 695899391
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
Zamawiający umieści na stronie internetowej http://zostannoblista.wspkorczak.eu/ informację
o wyborze Wykonawcy.
Załączniki:

1. Załącznik nr 1_formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2_ oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
I.

Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka W Warszawie
ul. Pandy 13
02-202 Warszawa
II.
Nazwa i adres WYKONAWCY
Nazwa: ………………………………………………….…………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………
NIP : …………………………………

REGON ………………………………………….

Tel : …………………………..………

fax ………………………………..………………

Oferuję wykonanie usługi polegającej na:
-Przygotowaniu projektu graficznego folderu informacyjnego według wskazówek Zamawiającego
oraz wydruk folderów w formacie A5, zawierający około 10 stron, posiadający fotografie, informacje
o realizowanym projekcie oraz wdrażanym innowacyjnym programie edukacji wczesnoszkolnej pt.
Zostań Noblistą
-Wydruku offsetowy, dwustronny, kolorowy (4/4 CMYK) na papierze kredowanym/błyszczącym,
gramatura minimum 135 g folderu informacyjnego dla szkół-1000 sztuk
-Wydruk programu pt. Zostań Noblistą i jego obudowy dydaktycznej w ramach projektu zgodnie z
tabelą zawartej w Zapytaniu ofertowym.
Lp.

1.

2.

Nazwa usługi
Przygotowanie projektu graficznego folderu
informacyjnego według wskazówek Zamawiającego
oraz wydruk folderów w formacie A5, zawierający
około 10 stron, posiadający fotografie, informacje o
realizowanym projekcie oraz wdrażanym
innowacyjnym programie edukacji wczesnoszkolnej pt.
Zostań Noblistą oraz Wydruk offsetowy, dwustronny,
kolorowy (4/4 CMYK) na papierze
kredowanym/błyszczącym, gramatura minimum 135 g
folderu informacyjnego dla szkół-1000 sztuk
Wydruk programu pt. Zostań Noblistą i jego obudowy
dydaktycznej w ramach projektu zgodnie z tabelą w
Zapytaniu ofertowym

Cena brutto za stworzenie utworu:

…………………………………………………
słownie:
(…………………………………………….)
…………………………………………………

…………………………………………………..
Podpis i pieczęć Oferenta

Załącznik nr 2
………………………………………………….
Dane teleadresowe Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/POKL/ZN/2014 (Kod CPV 79822500-7;79823000-9) w ramach
projektu „Zostań Noblistą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że nie jestem/Wykonawca1 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)

pełnieniu funkcji członka
pełnomocnika;

d)

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i)
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

organu

nadzorczego

lub zarządzającego,

prokurenta,

……………………………………… dnia ……………………………..
……………………………………………………..
podpis Wykonawcy

1

Nie potrzebne usunąć lub skreślić.

