
Katowice 01.03.2011r.

Agencje reklamowe

Firmy wydawnicze, drukarnie

Śląska  Organizacja  Turystyczna  zwraca  się  z  zapytaniem  ofertowym 

dotyczącym określenia ceny druku folderu Nowe obiekty na Szlaku Zabytków 

Techniki  Województwa  Śląskiego  (tytuł  roboczy) według  następujących 

założeń:

Format: A5 (-)

Druk: pełny kolor 4x4

Papier: kreda mat 115g

Introligatornia: zeszytowa (dwie zszywki) 

Objętość: 16 stron

Nakład: 39 500 sztuk

Zakres usługi:

Druk + pakowanie + dostawa. 

Dodatkowe ustalenia: 

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  wydruk  próbny  wydawnictwa  (proof)  

w  celu  jego  akceptacji.   W  przypadku  braku  akceptacji  oferta  Wykonawcy 

zostanie odrzucona a umowa rozwiązana. 

Transport:  wykonawca  dostarcza  nakład  przewodnika  do  siedziby  Śląskiej 

Organizacji Turystycznej.

Termin dostawy: do  21.03.2011r. Termin płatności do 04.04.2011 r.

Osoba do kontaktu: Karolina Jarosz  (32) 207 207 3, karolina.jarosz@silesia-

sot.pl

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o najniższej cenie brutto 

odpowiadająca  całości  zapytania.  Ofertę  należy  sporządzić  podając 

również  stawkę  VAT  za  wykonaną  usługę.   Ofertę  należy  składać  w 

nieprzekraczalnym terminie  do  8  .  03.2011r.  do  godziny  12:00  .  Oferty, 

które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

Ofertę  należy dostarczyć  do siedziby ŚOT w formie elektronicznej  na 

adres:  karolina.jarosz@silesia-sot.pl  lub  pocztą  na  adres  Śląska 

Organizacja  Turystyczna,  

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Oferty należy składać na załączonym formularzu.



Decyduje data dostarczenia oferty do siedziby ŚOT. 

Przewidywany termin podpisania umowy: do 14.03.2011 r.

Dostarczenie materiałów do druku przez Zamawiającego: do 15.03.2010 

r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozpatrywania ofert Wykonawców, których 

oferta  w  pełni  odpowiada  wymogom  niniejszego  zapytania  ofertowego.  Nie 

spełnienie  któregokolwiek  z  parametrów  wydawnictwa  określonego  powyżej 

powoduje że oferta Wykonawcy nie będzie rozpatrywana. Nie będą rozpatrywane 

także  oferty  Wykonawców  zawierające  jakiekolwiek  dodatkowe  warunki  czy 

wymogi.  



 

……………………………………..

(Miejscowość, data)

Formularz ofertowy
Folder  Nowe  obiekty  na  Szlaku  Zabytków  Techniki 

Województwa Śląskiego (tytuł roboczy)

Nazwa firmy

Osoba  do  kontaktu 

+ numer telefonu 
Wydawnictwo: Folder Nowe obiekty na  Szlaku Zabytków Techniki 

Województwa Śląskiego -39 500 egzemplarzy

Cena netto Stawka VAT % VAT  (w zł) Cena brutto

 

……………………………..

Imię, nazwisko, podpis


