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:

druk wraz z dostawą 100 sztuk Przewodnika
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:
•
•
•
•
•
•
•

format 420 x 210 mm (210 x 210 mm po złożeniu),
12 stron, w tym okładka,
kolorystyka 4+4 CMYK,
wnętrze: papier kreda matowa 150 g, lakier offsetowy matowy,
okładka: kreda 250g z wykończeniami z folii matowej,
oprawa typu zeszytowego,
ilość: 100 sztuk.

Wizualizacja Przewodnika w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.
Dostawa ma nastąpić na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Projektów Nieinwestycyjnych,
ul Okopowa 11 (II piętro) najpóźniej do dnia 18 maja 2018 r.
Kryterium wyboru ofert: 100% cena brutto
Oferta powinna zawierać kwotę netto i brutto usługi, która powinna obejmować 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) oraz dostawą.
najniższa cena
---------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę zawierającą cenę brutto oraz netto za całość usługi (druk i dostawa) należy
przesłać do dnia 7 maja 2018 r. do godziny 14 na adres mailowy:
kmazurkiewicz@lublin.eu.
Osoby do kontaktu:
Konrad Mazurkiewicz – tel. 81 466 2856, e-mail: kmazurkiewicz@lublin.eu,
Andrii Myrovych – tel. 81 466 2881, e-mail: amyrovych@lublin.eu.
W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość wezwania
wykonawców do złożenia uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących przesłanych ofert,

a także poprawienia, w uzgodnieniu z wykonawcą, oczywistych lub nieistotnych omyłek
w ofercie wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z wybranymi lub wybranym
wykonawcą celem uzyskania możliwie korzystnych warunków zamówienia.
Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie może zostać odwołane jeżeli nastąpi
zmiana okoliczności
powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie
publicznym.
Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani nie stanowi
zobowiązania do zawarcia umowy.
O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani drogą
elektroniczną.

