Rokietnica dnia 21.11.2017
Redakcja ROKICKIE WIADOMOŚCI
ul. Pocztowa 8
62-090 Rokietnica

Zapytanie ofertowe
wycena druku Gazety Rokickie Wiadomości”

I.

OPIS PRZEDMIOTU

1.

Przedmiotem wyceny jest usługa polegająca na wykonaniu składu, przygotowania do druku,
druku Gazety Gminnej Gminy Rokietnica wraz z dystrybucją na terenie Gminy Rokietnica
w 2018 roku (11 wydań w roku).

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja techniczna "Rokickich Wiadomości":
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.
4.

5.

11 numerów w roku 2018,
opracowanie graficzne i skład komputerowy,
Format A4,
Nakład 4.700 szt,
Objętość 48 stron,
Druk w pełnym kolorze 4+4,
Papier LWC o gramaturze co najmniej 70 g/m2,
Szycie na dwie klamry,
transport do zleceniodawcy,
kolportaż na terenie gminy.

W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy do każdego wydania drogą
elektroniczną materiały (teksty i ilustracje).
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do korekty i zatwierdzenia (w formacie A-4, w skali
1:1) wszystkie złożone przez siebie strony redakcyjne miesięcznika wraz z pierwszą stroną
okładki.
Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczania przez Wykonawcę ogłoszeń reklamowych
(pozyskanych przez Wykonawcę) w maksymalnej ilości 12 stron (w tym druga, trzecia i
czwarta strona okładki) każdorazowego wydania gazety. Treść ogłoszeń reklamowych
podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca pobierać będzie opłaty z
tytułu ogłoszeń komercyjnych i reklam, które stanowić będą jego przychód. Od ogłoszeń
reklamowych wolna będzie pierwsza strona okładki. Wykonawca będzie umieszczał
nieodpłatnie ogłoszenia według potrzeb Zamawiającego (na stronach redakcyjnych).
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II. TERMINY WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADOWYCH ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia (każdorazowo przy każdym wydaniu):
a) skład graficzny – 3 dni od przesłania materiałów;
b) druk gazety i dystrybucja na terenie gminy – 5 dni roboczych od otrzymania od Zleceniodawcy
ostatnich poprawek korektorskich.

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, nip, numer telefonu),
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać cenę netto i brutto za jedno wydanie
- posiadać informację, że oferent zastosuje się do ilości wydań w roku oraz terminów
określonych w punkcie I oraz II.
- posiadać informację, że oferta dotyczy wydruku gazety zgodnej z parametrami technicznymi
zawartymi w punkcie I.2.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w formie papierowej opatrzonej stosownymi pieczęciami i podpisem osoby
reprezentującej Państwa firmę do Biblioteki Gminnej im. M. Konopnickiej ul. Pocztowa 8 , 62-090
Rokietnica z dopiskiem „Oferta na druk gazety „Rokickie Wiadomości” w roku 2018” lub na adres
poczty elektronicznej redakcja@rokickiewiadomosci.com.pl .
Termin składania ofert upływa w dniu: 15 grudnia 2017r., godzina 24.00

V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert do 20 grudnia 2017 roku.
Głównym kryterium oceny jest cena.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen.
Zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku – Biblioteka Gminna im. M. Konopnickiej zastrzega
sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert.

VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Teresa Wieczorek pod numerem telefonu 61 814 52 12 oraz
adresem email: redakcja@rokickiewiadomosci.com.pl
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