
ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

Siedziba: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, tel.: 32/ 207 207 1, fax: 32/ 207 207 2 

  

 

Katowice 12 lutego 2015 r. 

 

Agencje reklamowe, 

Firmy wydawnicze, 

Drukarnie 

 

 

Śląska Organizacja Turystyczna, w związku z realizacją projektu Szlak Kulinarny 

„Śląskie Smaki”® zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym określenia ceny druku 

wydawnictwa Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”® w dwóch wersjach językowych  

w następujących nakładach: 

 

 5 000 egzemplarzy w wersji angielskiej 

 5 000 egzemplarzy w wersji niemieckiej  

 

Parametry techniczne: 

 Format: DL 

 Druk: pełny kolor 4x4 

 Papier: środek – kreda mat 100 g, okładka – kreda 200-250 g 

 Ilość stron każdego z wydawnictw: 100 stron, kolor 4/4 + okładka 4 strony, kolor 4/4 

 Introligatornia: szyto-klejona 

 Uszlachetnienie: folia mat + wybiórczo lakier UV na okładce 

 Zamawiający nadaje publikacjom swój numer ISBN 

 

Zamówienie obejmuje druk wydawnictwa z gotowych druków postscriptowych  

w dwóch wersjach językowych oraz dostarczenie nakładu do siedziby Zamawiającego  

w Katowicach (ul. Mickiewicza 29).  

 

Prawa autorskie do publikacji pozostają w całości po stronie Zamawiającego.  

 

Wykonawca w ramach zleconej usługi wydrukuje publikację wg warunków przedstawionych 

w zapytaniu ofertowym przez ŚOT oraz dostarczy na swój koszt nakład wydawnictw do 

siedziby ŚOT w nieprzekraczalnym terminie:  

- 27 lutego 2015 r, do godziny 12:00 wersja niemiecka, 

- 3 marca 2015 r. do godziny 12:00 wersja angielska. 

Pliki postscriptowe zostaną przekazane do 18 lutego br. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie brutto za całość 

zamówienia. 



ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

Siedziba: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, tel.: 32/ 207 207 1, fax: 32/ 207 207 2 

  

 

Osoba do kontaktu:  

Karolina Jarosz, tel. 32 207 207 3, e-mail: karolina.jarosz@silesia-sot.pl.  

 

Ofertę należy sporządzić podając również stawkę VAT za wykonaną usługę. Oferty 

należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, w terminie do 

wtorku, 17 lutego 2015 , do godz. 13.00. Ofertę należy dostarczyć do ŚOT w formie 

elektronicznej (karolina.jarosz@silesia-sot.pl) lub pocztą na adres: Śląska Organizacja 

Turystyczna, Katowice (40-085), ul. Mickiewicza 29 – decyduje data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego.  

 

Umowa ze Wykonawcą zostanie podpisana po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

proof’ów kolorystycznych. Faktura za zlecenie zostanie wystawiona przez Wykonawcę po 

podpisaniu protokołu odbioru całości zamówienia objętego niniejszym zapytaniem.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozpatrywania ofert, które w pełni odpowiadają 

wymogom niniejszego zapytania ofertowego. Nie będą rozpatrywane również oferty 

zawierające jakiekolwiek dodatkowe warunki czy wymogi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

Siedziba: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, tel.: 32/ 207 207 1, fax: 32/ 207 207 2 

  

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy 
 

…………………………………….. 

(Miejscowość, data) 

  

Druk wydawnictwa Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki” w wersji angielskiej i 

niemieckiej 

 

Nazwa firmy  

 

 

Osoba do kontaktu  

(imię i nazwisko,  

numer kontaktowy) 

 

Dane kontaktowe firmy 

(adres, e-mail, telefon)  

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia Druk i dystrybucja  

wydawnictwa Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki” 

Sumaryczny nakład 

 

 

Cena netto 

 

 

 

 

VAT  (w zł) 

 

 

Cena brutto 

10 000    

 

 

 

 

…………………………….. 

 Data i podpis 


