
W związku z realizacją projektu "HerMan - Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym na obszarze Europy 
Środkowej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla 
Europy Środkowej 2007-2013, Urząd Miasta Lublin w ramach rozeznania rynku zwraca się z prośbą o wyce-
nę usługi zgodnie z poniższym opisem: 

Druk wraz z dostawą broszur informacyjnych w ramach projektu "HerMan - Zarządzanie Dziedzic-
twem Kulturowym na obszarze Europy Środkowej"

Broszura informacyjna nr 1
- nakład całkowity: 100 szt.
- liczba stron: 16 (12 stron środka + 4 strony okładki)
- oprawa: szyta (2 zszywki)
- format: A4 (210x297 mm) po zlożeniu
- okładka: papier kreda mat 300 gsm, uszlachetnienie po zewnętrznej stronie - folia matowa, druga i trzecia 
strona okładki bez uszlachetnień, kolor 4+4 CMYK
- środek: papier kreda mat 170 gsm, kolor 4+4 CMYK

Broszura informacyjna nr 2
- nakład całkowity: 100 szt.
- liczba stron: 28 (24 stron środka + 4 strony okładki)
- oprawa: szyta (2 zszywki)
- format: A4 (210x297 mm) po zlożeniu
- okładka: papier kreda mat 300 gsm, uszlachetnienie po zewnętrznej stronie - folia matowa, druga i trzecia 
strona okładki bez uszlachetnień, kolor 4+4 CMYK
- środek: papier kreda mat 170 gsm, kolor 4+4 CMYK

Opracowanie graficzne obu broszur będzie przygotowane według załączonego wzoru: 
(http://pn.lublin.eu/HerMan/Broszura/HerMan_broszura_%5bkrzywe%5d.pdf)

Dla obu broszur oferowana cena powinna zawierać:
1) koszty materiałów;
2) koszty związane z drukiem publikacji;
3) koszty związane z transportem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji usługi: 
10 dni kalendarzowych od terminu zawarcia umowy (planowane wykonanie w dniach 19-29 grudnia 2014 r.)

Osoba do kontaktu: Wojciech Kutnik, tel. 81 466-28-59, mail: wojciech.kutnik@lublin.eu . 

Uprzejmie proszę o przysłanie wyceny do dnia 17 grudnia 2014 r. do godz. 12.00 na adres 
wojciech.kutnik@lublin.e  u   lub osobiście na adres Wydział Projektów Nieinwestycyjnych, Urząd Miasta 
Lublin, ul. Okopowa 11, pok. 7. 

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane wyceny nie powodują powstania żadnych zobo-
wiązań wobec stron. Urząd Miasta Lublin zastrzega sobie prawo modyfikacji i unieważnienia proce-
dury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowe-
go w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Strona 1 z 1

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE
Programme co-financed by the ERDF

http://pn.lublin.eu/HerMan/Broszura/HerMan_broszura_%5Bkrzywe%5D.pdf
mailto:wojciech.kutnik@lublin.eu
mailto:wojciech.kutnik@lublin.eu

