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Załącznik nr 11 do Zarządzenie Nr .... / 2017 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 
z dnia ........... ... .. ...................... ................................. . 
w sprawie ustalenia Regulaminu zamówień publicznych 
w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 

Katowice, dnia 1g.01.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dot. zam ówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, 40-074 Katowice 

zaprasza do składania oferty na wielorazowy druk ulotek dla Galerii Rondo Szt uki ASP oraz 

dostarczenie ich do siedziby galeri i (Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, 40-1 21 Katowice) 

jnazwa zamówienia/ 

I.SPECY FI KACJA ZAMÓWI EN lA 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

Druk offsetowy lub technologią offsetu cyfrowego HP lndigo ulotek według poniższej specyfikacji: 

Druk ulotki, typ 1: 

Format: 130/210 mm 

Kolor: 4+1 

papier offsetowy (niepowlekany), 30o-350 g 

nakład : 300 sztu k (potrzebne 10 nakładów) 

druk offsetowy/offset cyfrowy H P lndigo, bigowanie, falcowanie, docięcie do formatu netto, dostarczenie 

nakładu na adres Galerii ASP Rondo Sztuki w Katowicach. 

Druk ulotki, typ 2: 

Format: 390j210 mm składany w Z do 130/210 mm 

Kolor: 4+4 

papier offsetowy (niepowlekany), 30o-350 g 

nakład : 300 sztuk (potrzebne 10 nakładów) 



druk offsetowyjoffset cyfrowy H P lndigo, bigowanie, falcowanie, docięcie do formatu netto, dostarczenie 

nakładu na adres Galerii ASP Rondo Sztuki w Katowicach. 

Druk ulotki, typ 3: 

Format: 650/210 mm składany w Z do 130/210 mm 

Kolor: 4+4 

papier offsetowy (niepowlekany), 30o-350 g 

druk offsetowy 

nakład: 300 sztuk (potrzebne 2 nakłady) 

druk offsetowy/offset cyfrowy HP lndigo, bigowanie, falcowanie, docięcie do formatu netto, dostarczenie 

nakładu na adres Galerii ASP Rondo Sztuki w Katowicach. 

jopi s zamówienia wm1en obejmować wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania 
zamówienia oraz uwarunkowa nia jego wykonan ia/ 

Wspólny Słown ik Zamówień (CPV) 798100000-5 

2 . Zamawiając/ 

nie dopuszcza składani a ofe rt częściowych. 

J. Opis warunków jakie musi spełniać Wykonawca 

Wykonać zlecenie zgodnie z dostarczoną specyfikacją 

Wykonać zamówienie w terminie do 5 dni od momentu przekazania materiałów do druku 

Dostarczyć zamówienie do siedziby Galerii ASP Rondo Sztuki Katowice 

4· Przesłanki wyłączenia Wykonawcy z postępowania (jeżeli dotyczą): 

a) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie 

przepisów art. 24 ust. 1 pkt. 1 2)-22) ustawy- Prawo zamówień publicznych 

b) DODATKOWOZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

Skreś l ić odpowiednio 



(przesłanki fakultatywne określone wart. 24 ust 5 pkt. pzp) 

5· Pozostałe wymagania Zamawiającego: 

6. Miejsce wykonania: dostarczenie do siedziby Galerii ASP Rondo Sztuki, Rondo im. gen. 

Jerzego Ziętka 1, 40-121 Katowice. Rozładunek po stronie wykonawcy. 

l· Termin realizacji zamówienia: do 5 dni od daty przekazania plików do druku. 

8. Termin płatności : do tygodnia po wykonaniu usługi. 

g. Gwarancja i rękojmia : Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi, 

co najmniej w zakresie prawa do zgłoszenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości 

wykonania usługi lub wykonania jej niezgodnie ze specyfikacją na okres 14 dni. 

II.SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym sporządzonym wg załączonego wzoru 

(załącznik nr 1). 

2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku i powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne 

do prawidłowego wykonania zamówienia. 

3· Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

4· Ofertę z nazwą zamówienia należy przesłać w terminie do 29. 01.2018 roku 

godz. 18.oo. w formie elektronicznej na adres: biuro@rondosztuki.pl 

s. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Daria Malicka dmalicka@rondosztuki.pl 

fimię nazwisko, e-mail/ 

III.OCENA OFERT 

1. Kryterium oceny ofert: 

Cena lub koszt 6o % 

Jakość 40 % 

Kryteria oceny jakości: 

1) Wysoka jakość reprodukcji, zgodność kolorystyczna z dostarczonym projektem (o-10 

pkt) 

2) Równomierny zadruk dużych apli (o-10 pkt) 

3) Bigowanie równe, czyste, bez odprysków farby (o-10 pkt) 



3) Bigowanie równe, czyste, bez odprysków farby (0-1 O pkt) 

4) Docięcie do formatu netto równe, zgodne ze znacznikami cięcia (0-1 O pkt) 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

3· Informację o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści 
na stronie internetowej Zamawiającego oraz prześle Wykonawcom, którzy złożyli ofertę. 

ZAMAWIAJĄCY 

Niniejsze zapytanie ofertowe zamieszcza się: 

na stronie internetowej Zamawiającego asp.katowice.pl ........................ pod nr .......................... .. 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Załączniki: 

1xformularz ofertowy 
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