Kościerzyna, dnia 23.06.2017r.
WRiP.042.6.2017

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„Skład, druk i dostarczenie Biuletynu Informacyjnego Gminy Miejskiej Kościerzyna”
I.

Warunki udziału w postępowaniu konkursowym
Warunkiem przystąpienia do postępowania konkursowego jest dostarczenie:
1) Oferty cenowej.

II.

Opis przedmiotu postępowania konkursowego:
1) Przedmiotem konkursu jest druk 4 edycji Biuletynu Informacyjnego Gminy Miejskiej Kościerzyna.
2) Wykonawca dokona składu Biuletynu na otrzymanej od Zleceniodawcy wizualizacji.
3) Łączna ilość egzemplarzy w skali całego zamówienia - 12 000 szt. (4 wydania x 3000 egzemplarzy
każdorazowo).
4) Cykl wydawania – kwartalnie – począwszy od sierpnia 2017 r.
5) Format A4.
6) Zakładana ilość stron jednego egzemplarza – 16 (razem z okładką).
7) Okładka Biuletynu (1 i 2 oraz 15 i 16 strona) drukowana w kolorze, na papierze- błysk 250 gr.
8) Pozostałe strony Biuletynu – nadruk w kolorze na papierze 150 gr.
9) Każdy egzemplarz Biuletynu powinien być w formie książeczki trwale zszyty.
10) Biuletyn ma nadany nr ISSN.
11) Zleceniodawca dostarczy materiały do publikacji. Natomiast Wykonawca w ciągu 7 dni „złoży”
i dostarczy do Zleceniodawcy w wersji elektronicznej projekt biuletynu. Po ostatecznej akceptacji
Wykonawca w ciągu 7 dni wydrukuje i dostarczy do siedziby Zleceniodawcy gotowy Biuletyn.

III.

Termin realizacji zadania:
1) od dnia podpisania umowy do dnia wydania 4 edycji Biuletynu.

IV.
Informacje uzupełniające:
1) Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (Zał.1).
2) Oferty składane na innym wzorze, wypełnione niewłaściwe, bądź zawierające braki nie będą
rozpatrywane.
3) rozpatrywane będą oferty zgodne z tematem ogłoszonego zadania i spełniające wymogi formalne,
4) Oferty należy składać do dnia 20 lipca 2017r. w sekretariacie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a,
83-400 Kościerzyna do godz. 15.30 w zaklejonej kopercie oznaczonej napisem „oferta na Biuletyn
Informacyjny Gminy Miejskiej Kościerzyna”
5) W przypadku wysłania ofert pocztą, muszą one wpłynąć do Urzędu Miasta Kościerzyna
w Kościerzynie do 20 lipca 2017r. do godziny 15.30 (nie decyduje data stempla pocztowego).
6) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem wyboru oferty.
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