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Katowice 07.03.2013 r. 

 

Zapytanie ofertowe. 

 

  Śląska Organizacja Turystyczna w ramach realizacji projektu „Śląski System 

Informacji Turystycznej” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym 

druku i dostawy wraz z rozładunkiem Mapy Szlaku Zabytków Techniki według następujących 

założeń: 

 - Wymiary:  szerokość 891 mm (+/- 0,5%), wysokość 630 mm (+/- 0,5%) – 9 pionowych 

modułów DL na szerokość i 3 moduły na wysokość.  

- mapka składana do formatu DL 

 - Kolory:  CMYK + PANTONE 144 C 

- papier 90 g (+/- 0,5%): g-print  

- wydawnictwo posiada numer ISBN 

- nakład: 200 tys. egzemplarzy (w tym 250 szt. nie falcowanych).  

 - pakowane po 100 sztuk (każda paczka z etykietą zawierającą nazwę wydawnictwa, ilość 

sztuk, datę wydania i zamawiającego). 

Pliki wydawnictwa do druku zostaną przekazane Wykonawcy w przeciągu 2 dni roboczych po 

podpisaniu umowy.  

 

Zakres usługi: druk + pakowanie + dostawa i dystrybucja z rozładunkiem do miejsc  

i w ilościach wskazanych w załączniku nr 3. 

 

Dodatkowe ustalenia: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wydruk próbny wydawnictwa  

w postaci proof’u kolorystycznego i wydruku ozalidowego całości mapy wraz z łamaniem -   

w celu jego akceptacji. W przypadku braku akceptacji wydruku próbnego z powodów 

jakościowych Zamawiający,  będzie miał prawo rozwiązania umowy. 

Transport: Wykonawca dostarczy nakład mapy do siedziby Śląskiej Organizacji Turystycznej 

oraz w miejsca skazane w załączniku nr 3.  

 

Termin wykonania i dostawy przedmiotu zamówienia: 30 kwietnia 2013 r. 
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Warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy: 

 

Wykonawca składający ofertę winien wykazać się posiadaniem odpowiedniego 
doświadczenia w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia tj. 
 
a)    wykazać się w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem niniejszego zapytania 
ofertowego wykonaniem co najmniej 3 umów dot. druku wydawnictw na łączną kwotę co 
najmniej: 
-  400 000,00 PLN brutto, w tym jednej umowy/usługi druku mapy na papierze g-print 
(wymóg ten związany jest z przedmiotem niniejszego zamówienia) na kwotę minimum 
100.000,00 PLN brutto (w przypadku Konsorcjum wystarczające jest łączne spełnienie tego 
warunku tj. spełnianie go przez jednego, kilku lub wszystkich Partnerów Konsorcjum). 
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć wykaz zrealizowanych usług druku według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 
niniejszego Zapytania oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy/usługi te zostały 
wykonane należycie, tj. dostarczyć do każdej z nich referencje oraz przykładowy egzemplarz 
wydawnictwa. Nie dołączenie przykładowego egzemplarza będzie traktowane tak, jak brak 
potwierdzenia należytego wykonania umowy/usługi.  
 
Przedkładane dokumenty (referencje), jak również wykaz wykonanych dostaw/usług 
potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców usługi zostały wykonane należycie, 
powinny zawierać, co najmniej: 
 
·         wskazanie podmiotu, na rzecz którego były one zrealizowane, 
·         wskazanie zakresu usługi (tj. druk), 
·         wskazanie wartości zamówienia, 
·         wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 
·      opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi druku stwierdzającą, że  
usługa została wykonana należycie (tj. referencje); uwaga: faktura nie jest wystarczającym 
potwierdzeniem należytego wykonania dostaw/usług. 
 
Oferty należy składać na załączonym formularzu. Ofertę należy sporządzić podając również 

stawkę VAT za wykonaną usługę. 

 Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o najniższej cenie brutto, która jednocześnie 

spełnia wymogi niniejszego Zapytania. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 5 dni roboczych 

od ogłoszenia wyników zapytania ofertowego.  

 

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca  2013 r. do godziny 13:00 

Oferty, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.    
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Ofertę należy dostarczyć pocztą do siedziby ŚOT na adres: 

 

 Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice 

Decyduje data dostarczenia oferty do siedziby ŚOT. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.  

 

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.  

 

Osoba do kontaktu: Karolina Jarosz  (32) 207 207 3, karolina.jarosz@silesia-sot.pl 
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 

 
WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG 

DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:  DRUK I DOSTAWĘ Z ROZŁADUNKIEM  
MAPY SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI  

 
1. WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

  

 

 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi druku, następujących publikacji: 
L.p

. 
Nazwa 

wydawnictwa/
publikacji 

Wartość 
umowy w 

w PLN brutto 

Zakres 
wykonywanych 

prac (druk) 

Termin realizacji Podmiot na 
rzecz którego 

zostało 
wykonane 
zlecenie 

(nazwa, adres, 
nr telefonu) 

Nazwa 
Wykonawcy 

rozpoc
zęcie 
(data) 

zakońc
zenie 
(data) 

 

 
1. 
 

       

 
2. 
 

       

 
3. 
 

       

UWAGA –1. Wykonawca(cy) jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte 
wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług/umów. Brak dokumentu lub 
dokument nie potwierdzający należytego wykonania umów skutkuje nie zaliczeniem 
przez Zamawiającego tej pozycji. Należy również dołączyć przykładowy egzemplarz 
wymienionych wydawnictw.  

 
PODPIS(Y): 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Druk Mapy Szlak Zabytków Techniki  

 

 

…………………………………….. 

(Miejscowość, data) 

 

Formularz ofertowy 

Druk mapy Szlaku Zabytków Techniki (wraz z pakowaniem i dostawą oraz rozładunkiem) - 

nakład 200 tys. egzemplarzy . 

 

Nazwa firmy Wykonawcy   

 

 

 

Dane kontaktowe: 

Imię i nazwisko  

(adres e-mail, telefon)  

 

 

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

 

 

 

   

 

Do oferty załączam: 

- odpis KRS/EDG - nie starszy niż 3 miesiące od terminu składania ofert, 

 

 

 

 

…………………………….. 

Imię, nazwisko, podpis 

 

 


