Szczecin, dn. 23.12.2011r.

OGŁOSZENIE
o rozpoczęciu postępowania o zamówienie
o wartości do 14 000 euro.
Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne w Szczecinie, ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin
ogłasza postępowanie o zamówienie o wartości do 14 000 euro (zapytanie o cenę),

na druk materiałów biurowych i promocyjnych
do realizacji projektu pn. „Więcej wiem – lepiej zarządzam”, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Wymagany termin wykonania zamówienia : 15.01.2011r. - 15.02.2011r.
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie zgodnego z wytycznymi unijnymi projektu graficznego zawierającego min. logotypy projektu, EFS +
POKL, oraz nazwę projektu oraz logo i nazwę realizatora projektu (wydruk full color, wzory logotypów przekazane
zostaną przez Zamawiającego) oraz wykonanie następujących materiałów promocyjnych :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Brulion (min. 60 kartek formatu A4)
Długopis
Teczka papierowa A4
Certyfikaty ukończenia kursu zawierające dodatkowo nazwę
poszczególnych kursów
Broszura reklamowa format A5, dwustronna
Tablica zewnętrzna o wymiarach min. 1000 x 1500 mm, informująca
o realizacji projektu zawierająca dodatkowo dane teleadresowe
realizatora projektu Plakat informacyjny zawierający format A2, druk jednostronny
Segregatory grube formatu min. A4
Naklejki jednostronne o wymiarach min. 100 x 70 mm,
Zaproszenia na konferencję inaugurującą oraz podsumowującą
projekt po 100 szt. na konferencję, łącznie: - 200 szt.
Powielenie gotowych skryptów dla uczestników kursu (materiały full
color – ok. 30 str./skrypt)

810 szt.
810 szt.
810 szt.
760 szt.
1.500 szt.
1 szt.

50 szt.
20 szt.
100 szt.,
200 sz.
385 szt.

Wymagania względem wykonawcy:
 Wykonawcy będą realizowali dostawy w terminie max. 14 dni od daty dokonania
zamówienia,
 Termin płatności – min. 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego asortymentu,
Oferta powinna zawierać:
1. Cenę jednostkową netto oraz brutto,
2. Cenę netto i brutto całego zamówienia,
3. Warunki płatności.
Osoba do kontaktu: Piotr Wiewiórowski – pracownik biura projektów nr telefonu: 91-43-161-08 (w
godz.16.00 – 20.00) lub
Elżbieta Moskal – Dyrektor ZCE – tel. 726-21-23-23
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 34, do dnia 2012-01-10 do godz. 15:00 lub
droga e-mail na adres: kursy@zce.szczecin.pl lub emoskal@zce.szczecin.pl
Kryterium oceny ofert:
 cena - 100%,

