Gołdap, dnia 03.06.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert
Zapraszamy do przedstawienia oferty dla Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
1) Zamawiający:
Powiat Gołdapski
ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap,
tel. 87 615 44 44, fax 87 615 44 45
e-mail starostwo.goldapskie@powiatgoldap.pl
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Folder przedstawiający walory turystyczne i zabytki powiatu gołdapskiego- 1000 szt.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa usługa wykonania folderu, tj.
pozyskania informacji i aktualnych zdjęć, opracowania treści, redakcji, wydruku i dostawy folderu
przedstawiającego walory turystyczne i zabytki powiatu gołdapskiego.
1.

Objętość
ilość stron 24 + 4 strony okładki, CMYK 4+4 (pełen kolor na całości)

2.

Format
DL (210 x 99 mm)- orientacja pionowa

3.

Uszlachetnienie
Lakier dyspersyjny lub lakier UV

4.

Oprawa
Oprawa zeszytowa (min. dwie zszywki)

5.

Okładka
Papier kredowy gramatura min. 250 g/m2, pokryty folią błysk

6.

Wnętrze folderu
Papier kredowy min. 130 g/m2 (błysk)

7.

Treść
Przedstawienie atrakcji turystycznych i zabytków powiatu gołdapskiego w postaci autorskich
opisów opatrzonych aktualnymi zdjęciami i/lub planami miejscowości. Istotą jest zachowanie
możliwie spójnej kolejności zwiedzania (w formie planu wycieczki) z zachodu na wschód,
z podziałem na gminy powiatu: Banie Mazurskie, Gołdap i Dubeninki.

8.

Mapa
W środku, na rozkładówce (2 strony) mapa powiatu przedstawiająca walory turystyczne
i zabytki powiatu gołdapskiego z zastosowaniem metody sygnatur obrazkowych w stosunku do
atrakcji turystycznych oraz zabytków. Mapa zgodna z GPS (lub na podkładzie topograficznym)

z oznaczeniem granic administracyjnych powiatu, dróg krajowych, wojewódzkich,
powiatowych, gminnych i szlaków turystycznych (pieszych i rowerowych), atrakcji
turystycznych, nazw miejscowości, rzek, zbiorników wodnych (z nazwami akwenów),
pomników przyrody, zabytkowych budowli: obiektami budownictwa sakralnego, cmentarzami,
fortyfikacjami i innymi zabytkami.
9.

Przygotowanie do druku
• Wszystkie opracowane materiały mają zawierać logo powiatu gołdapskiego.
• Projekt folderu w formacie .pdf należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość co najmniej dwukrotnego zgłaszania uwag
a Wykonawca zobligowany jest do ich uwzględnienia.
• Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego przed
przystąpieniem do druku wybranych stron wydruków próbnych. Przed przystąpieniem
do druku przedstawiciel Zamawiającego akceptuje wydruki próbne do druku.
• Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
- oświadczenie o przekazaniu na rzecz Zamawiającego praw autorskich do zdjęć oraz
pisemnej zgody na wykorzystywanie przez Zamawiającego ewentualnego wizerunku osób
znajdujących się na zdjęciach;
- oświadczenia o przekazaniu na rzecz Zamawiającego pełni praw autorskich do folderu
wraz z jego wersją elektroniczną umożliwiającą ewentualny jego dodruk w przyszłości.

Prosimy o wliczenie kosztu dostawy do siedziby Zamawiającego oraz o rozpisanie zamówienia
w następujący sposób:
Wartość całkowita zamówienia:
•
•
•
•
•
•

_________zł brutto

Płatność: Faktura Vat- przelew 14 dni
Termin realizacji zamówienia: 30.10.2019 r.
Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: bartosz.zackiewicz@powiatgoldap.pl
Termin składania ofert upływa 12 czerwca 2019 r. o godz. 14:00
Kryteria wyboru ofert: Cena – 100 %. Cena brutto zamówienia musi zawierać wszystkie koszty
niezbędne do realizacji zamówienia np.: druk, opakowanie, dostawę itp.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Bartosz Zackiewicz
email: bartosz.zackiewicz@powiatgoldap.pl, tel. 87 615 44 07.

Starosta Gołdapski
Marzanna Marianna Wardziejewska

Uwaga!
1.
2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
W przypadku niezgodności oferty o z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający odrzuci ofertę.

