PROJEKT „ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC” /„BERUFSORIENTIERUNG OHNE GRENZEN”
Jelenia Góra, dnia 17.07.2018r.
Zapytanie ofertowe
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie
wykonania następującego zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie dwujęzycznej publikacji.
Opracowanie projektu graficznego, skład i druk (5000 szt.) w formacie A5, korekta redakcyjna dwujęzycznej (polskoniemieckiej) publikacji nt. orientacji zawodowej i rynku pracy na pograniczu Dolny Śląsk – Saksonia. Wykonanie zdjęć
na potrzeby publikacji (co najmniej 40 szt.)

2. Termin realizacji*: 31 stycznia 2019
3. Istotne warunki zamówienia:
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Opracowanie i wykonanie projektu graficznego publikacji;
Skład i druk publikacji:
format A5
klejony po długim boku
papier środek kreda mat 130g
papier okładka kreda mat 300g
kolorystyka okładka 4/4, środek 4/4
ilość stron 4+ 160 (+/- 10 stron)
nakład 5000 szt.
Dostarczenie gotowej publikacji do siedziby Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul.1 Maja
27 w Jeleniej Górze w/w terminach realizacji;
Dostarczenie gotowej publikacji wersji elektronicznej w formacie pdf do siedziby Karkonoskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. na adres: marta.lipnicka@karr.pl w/w terminach realizacji;
Publikacje zostaną dostarczone w opakowaniach zbiorczych do 10 kg (np. kartonach), na których Wykonawca
zamieści informację o liczbie sztuk w opakowaniu;
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu graficznego publikacji przed przygotowaniem do
druku, w celu wniesienia poprawek oraz uzyskania zatwierdzenia;
Ostateczny projekt graficzny publikacji wymaga akceptacji Zamawiającego;
Korekta redakcyjna dwujęzyczna (polsko-niemiecka);
wykonanie zdjęć na potrzeby publikacji (m.in. warsztaty orientacji zawodowej, workshop, kurs niemieckiego,
wizyta dydaktyczna, zdjęcia regionu) – zdjęcia w formacie odpowiednim do druku;
Przekazanie pliku odpowiedniego do stworzenia ebooka z gotowej publikacji (format InDesign, doc, rtf lub PDF
oraz zdjęcia w formacie jpg).

Zamawiający przekaże wykonawcy:
-logotypy dotyczące projektu
-zdjęcia dotyczące projektu
-treść merytoryczną w wersji polskiej i niemieckiej.
Dodatkowe informacje:
• Produkty mają być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku, wolne od wad. Zastosowanie materiałów i
technik drukarskich gwarantujących wysoką jakość druku, w celu uniknięcia m.in. sklejania się arkuszy,
odbijania się druku.
• Publikacja będzie miała nr ISBN.
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4. Sposób przygotowania oferty:
Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta Wykonawcy”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego
zapytania ofertowego, należy złożyć w sekretariacie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., (adres: ul. 1
Maja 27, 58-500 Jelenia Góra) lub przesłać na nr faksu 075 75 22 794 lub drogą mailową na adres:
marta.lipnicka@karr.pl do dnia 24.07.2018 do godz. 15:00.
Osoba do Kontaktu: Marta Lipnicka, koordynator projektu, tel. kom. +48 538 402 604, marta.lipnicka@karr.pl
5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
−
nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą,
−
zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,
−
nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,
− negocjacji z Wykonawcą w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie odbiegać od założeń
budżetowych projektu,
−
zmiany terminu realizacji zamówienia,
−
unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
W załączeniu wzór oferty Wykonawcy
* - jeżeli występuje potrzeba określenia terminu

