W związku z realizacją projektu: PPI2Innovate – „Capacity building to boost usage of
PPI in Central Europe” finansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach programu: Interreg Central Europe oraz w 15% ze
środków budżetu miasta Lublin, Urząd Miasta Lublin zwraca się z prośbą o wycenę
usługi zgodnie z poniższym opisem:
wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych: roll up, torby, teczki
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Roll up – 1 sztuka:
- jednostronny,
- wymiary: 100x200 cm,
- kaseta aluminiowa, srebrna,
- zatrzaskowa górna listwa,
- torba transportowa;
2) Torba – 100 sztuk:
- wymiar 40x40 cm (+/- 2 cm),
- ucho: 2,4 cm szer., 60 cm dł. (+/- 2 cm),
- trwałe przymocowanie ucha do torby,
- tkanina: 100% bawełna,
- gramatura: 270 g/m2,
- kolor: żółty (CMYK C00 M24 Y93 K00);
3) Teczka – 200 sztuk:
- format 437x305 mm (+/- 2 mm),
- papier 300 g/m2,
- papier jednostronnie powlekany folia mat,
- technika: offset (pełny kolor CMYK 4+0),
- wykrojnik - kieszeń wewnętrzna,
- grzbiet 5 mm,
- gumka.
Termin wykonania przedmiotów zamówienia: koniec stycznia 2017 r.
Termin przekazania ostatecznych wizualizacji: około 16 stycznia 2017 r.
Wizualizacja roll upu oraz logo projektu, które będzie stanowiło główną część
nadruku na teczkę i torbę stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Główne kolory:
 żółty – CMYK C00 M24 Y93 K00,
 niebieski – CMYK – C60 M36 Y25 K00.
Preferowana jest kompleksowa usługa obejmująca całość zamówienia.
Dopuszczamy jednak składanie ofert na wykonanie i dostawę jednego, dwóch lub
trzech spośród ww. przedmiotów zamówienia.
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Oferta powinna zawierać kwotę netto i brutto usługi obejmującą wszystkie koszty
związane z realizacją usługi niezbędne do jej wykonania z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT – w przypadku podmiotów
będących płatnikiem podatku VAT). Oddzielnie powinna być wyceniona każda grupa
przedmiotów zamówienia (1-3). Dokumenty należy przesłać do dnia 29 grudnia
2016 r, do godziny 12:00 na adres e-mail: kmazurkiewicz@lublin.eu .
Kryteria oceny ofert:
a) cena
b) kompleksowość usługi (preferencja wykonawców,
zaoferują wykonanie i dostawę całości zamówienia).

którzy

Osoby do kontaktu:
Konrad Mazurkiewicz, tel. 81 466 2856, e-mail: kmazurkiewicz@lublin.eu
Dorota Wróbel, tel. 81 466 2890, e-mail: dwrobel@lublin.eu
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane wyceny nie powodują
powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Urząd Miasta Lublin zastrzega sobie
prawo modyfikacji i unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania
przyczyny. Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu
przepisów
ustawy
Prawo
zamówień
publicznych.
Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą,
modyfikacji złożonych ofert w zakresie ostatecznej wartości oraz uszczegółowienia
zakresu przedmiotu umowy i terminów jej wykonania.

Załączniki:
a) Wizualizacja roll upu w dwóch wersjach
b) Logo projektu PPI2Innovate
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