
                                                      

 
 

 
Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

OGŁOSZENIE 
 
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie 

Szczecińskim szuka wykonawcy usług w zakresie opracowania graficznego, składu, wydrukowania i 
kolportażu wydawnictwa dotyczącego beneficjentów projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy”: 

 
Zakres zamówienia to skład, druk, kolportaż wydawnictwa o następujących 

parametrach: 
1. Format B5; 
2. Środek Druk 4 x 4 + UV punktowo papier kreda 130g 
3. Okładka Druk 4 x 0 + laminat matowy + UV; papier karton kredowy 250g 
4. Oprawa twarda szyta nićmi dla 3 800 sztuk oraz oprawa introligatorska twarda  + 

skóra + tłoczenie dla 200 sztuk; 
5. Opracowanie graficzne na podstawie materiałów dostarczonych na piśmie; 
6. Szacowana liczba stron wydawnictwa 60 do 84 
7. Nakład: 4 000 egzemplarzy; 
8. Kolportaż do instytucji działających na terenie województwa zachodniopomorskiego 

wskazanych przez Koło (około 50 instytucji) (przy założeniu, iż do jednej instytucji trafią minimum 3 
egzemplarze wydawnictwa). 

9. Termin realizacji: nie później niż do dnia 30 września 2011 r.  
 
Zamawiana usługa jest elementem realizacji projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

Sposób przygotowania i złożenia oferty: 
 
Podmioty zainteresowane wykonaniem usługi swoją ofertę w zaklejonej i opisanej kopercie z 

dopiskiem „Oferta wydawnictwo 7.2.1” powinny złożyć w sekretariacie Zakładu Aktywności Zawodowej 
przy ul. Broniewskiego 2 w Stargardzie Szczecińskim w terminie do 30 czerwca 2011 r. do godziny 
14.00.  

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione na każdej stronie. 
Oferta powinna zawierać: 
a) informację o terminie związania nie krótszym niż 30 dni; 
b) Cenę podaną w wartości brutto (w tym VAT) dla całości zamówienia oraz cenę 

jednostkową wydawnictwa (pkt. 1-7); 
c) Cenę podaną w wartości brutto dla całości kolportażu (pkt. 8). 
 
Kryterium oceny ofert: cena zamówienia. 
 
Inne: 
 
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 

Stargardzie Szczecińskim zastrzega sobie możliwość negocjacji indywidualnych w zakresie warunków 
określonych w pkt 1-9, w szczególności w zakresie ceny i ilości sztuk wydawnictwa. Złożone oferty 
służą do wyboru najkorzystniejszej oferty cenowo.  

2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Stargardzie Szczecińskim zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy w przypadku 

gdy złożona oferta będzie znacznie przekraczała środki finansowe, które ma zapewnione Koło na 
realizację wydawnictwa. 
 


