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Wrocław, 04.04.2011 r.
Kontakt:
Monika Onyszkiewicz
tel. 071/3430849, 502987207
monika@fer.org.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE
Fundacja EkoRozwoju z siedzibą
We Wrocławiu (50-134) przy ul. Bia łoskórniczej 26
zaprasza do z ło żenia oferty na:
Wydanie ksi ążki "Zrównowa żona energia - bez bicia piany”
1. Zakres us ługi:
Wydanie ksi ążki
• format 197 x 235 mm
• nakład 3000 egz.
• 370 stron + okładka
• papier offset 100 g ekologiczny z recyklingu
• kolor środków cało ść CMYK
• okładka 4/0
• karton 250 g
• folia matowa / selektywnie UV
• oprawa broszura klejona
• oferta obejmuje skład wydawnictwa, łamanie korekt ę polonistyczn ą,
przygotowanie ilustracji, i niezb ędne dla zapewnienia jako ści druku
wydruki próbne
2. Forma umowy:
umowa cywilnoprawna
3. Warunki p łatno ści:
Płatno ść odbywa ć si ę b ędzie na podstawie rachunku przedstawionego przez
Wykonawc ę . Termin p łatno ści 3 miesi ące od daty wystawienia rachunku.
4. Termin relaizacji i dostawa:
1 sierpnia 2011. Dostawa do Fundacji EkoRozwoju

4. Informacje dodatkowe:

Fundacja EkoRozwoju dostarcza tłumaczenie ksi ążki. Fundacja EkoRozwoju
zapewnia zgodę autora książki na jej wydanie bez uiszczania op łaty
licencyjnej, z uwagi na fakt iż książka trafi do odbiorców bezp łatnie.
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Oferta powinna zawierać:
1.
Nazwę wykonawcy
2.
Adres wykonawcy
3.
Cenę netto i brutto z VAT
Dokonując wyboru oferty, która będzie ofertą najkorzystniejsz ą dla
Zamawiającego, uwzględnia si ę zasadę, zgodnie z któr ą dokonywanie
wydatków musi następować w sposób celowy i oszcz ędny, z zachowaniem
zasady uzyskiwania najlepszych efektów w stosunku do planowanych
nakładów.
Zamawiający przeprowadza ocenę ofert zgodnie z wymaganiami opisanymi
przez niego w zapytaniu ofertowym skierowanym do wykonawców.
Zamówienia udziela się wykonawcy, który zło ży ł ofert ę najkorzystniejsz ą.
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najni ższ ą cen ą lub
przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny lub innych wymaga ń
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a opisanych przez
Zamawiającego w zapytaniu skierowanym do wykonawców.
W załączeniu: wzór oferty.
W razie pytań proszę o kontakt pod nr telefonu: 502987207 – Monika
Onyszkiewicz
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Załącznik 1. Wzór oferty.
OFERTA
Nazwa firmy:.....................................................................
Adres firmy:..............................................................
Osoba do kontaktu:......................................................................................
Dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail):.............................................
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 04.04.2011 r. dotycz ącego
wydania książki "Zrównoważona energia - bez bicia piany” oferuj ę wykonanie
przedmiotu objętego ww zapytaniem za nast ępuj ące wynagrodzenie:
Cena netto: ...............................
Cena brutto: ...............................
Według następujących parametrów:
Wydanie książki
• format 197 x 235 mm
• nakład 3000 egz.
• 370 stron + okładka
• papier offset 100 g ekologiczny z recyklingu
• kolor środków całość CMYK
• okładka 4/0
• karton 250 g
• folia matowa / selektywnie UV
• oprawa broszura klejona
• oferta obejmuje skład wydawnictwa, łamanie, korekt ę polonistyczn ą,
przygotowanie ilustracji i niezbędne dla zapewnienia jako ści druku
wydruki próbne

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami okre ślonymi w zapytaniu
ofertowym z dnia 04.04.2011 r., w pełni je akceptuj ę i nie wnosz ę do nich
zastrzeżeń.
2. Oświadczam iż wyrażamy zgodę na termin płatno ści 3 miesi ące po
wystawieniu rachunku.
3. Oświadczam, że cena ofertowa uwzględnia wszelkie dodatkowe koszty
związane z realizacją zamówienia.

Miejscowość, data

Podpis
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