Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rzeszów 22.08.2011

Rozeznanie rynku na: Opracowanie i
wykonanie materiałów konferencyjnych
W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, w
ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach
PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji ceny
oferowanej przez Państwa na opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów 550 kompletów materiałów
konferencyjnych zgodnie z zamieszczonym załącznikiem.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu
Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku firm mogących wykonać zamówienie i uzyskanie
wiedzy nt. kosztów realizacji zamówienia.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania kalkulacji ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wszczęcia zamówienia bez podania przyczyny.
W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie ceny brutto (całkowity koszt
realizacji zamówienia).
Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 30.08.2011.
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy (Adam Najdecki, tel. 0 17 872 13 08;
mumy@univ.rzeszow.pl)

Załączniki:
Opis przedmiotu zamówienia zamówienia;
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Opis przedmiotu:
Opracowanie, wykonanie i dostawę łącznie 550 kompletów materiałów konferencyjnych.
Komplet materiałów konferencyjnych składa się z: teczki, notesu, długopisu z uchwytem.
Wymagania szczegółowe i parametry minimalne przedmiotu zamówienia:
1.

Teczka

Do Wykonawcy należy: wykonanie

teczki z tektury grubości nie mniejszej niż 2mm,

kaszerowanej papierem kredowym 135 g/mkw z wykonanym nadrukiem kolorowym (druk
offsetowy) pokrytym folią matową. Rozmiar: po rozłożeniu 53 cm x 32 cm zaś po złożeniu
25 cm x 32 cm x 3 cm. Wyklejka z nadrukiem laminowana. W teczce zamontowany klips na
notes, uchwyt na długopis oraz plastikowa kieszeń na dodatkowe materiały formatu A4.
2.

Zeszyt zawierający abstrakty wystąpień konferencyjnych oraz notatnik

Do Wykonawcy należy:
Wykonanie zeszytu o następujących parametrach:
Format zeszytu: A4
Ilość stron: 40 + 4 str. okładki
Okładka: papier kredowy 300 g, pełny kolor
Wnętrze: papier offsetowy 100 g, druk jednokolorowy
Oprawa: klejenie wąskiego grzbietu
Wykonawca wykona zeszyty dla:
a) uczestników seminarium w zakresie pracy z uczniem słabym UR (110 sztuk)
b) uczestników seminarium w zakresie pracy z uczniem zdolnym UR (90 sztuk)
c) uczestników seminarium w zakresie pracy z uczniem słabym UJ ( 83 sztuk)
d) uczestników seminarium w zakresie pracy z uczniem zdolnym UJ ( 47 sztuk)
e) uczestników seminarium w zakresie pracy z uczniem słabym PWSZ (120 sztuk)
f) uczestników seminarium w zakresie pracy z uczniem zdolnym PWSZ (100 sztuk)
Zeszyty mają zawierać abstrakty odczytów seminaryjnych. Abstrakty w zeszycie obejmują do
6 stron. Treści materiałów do poszczególnych seminariów wymienionych w punktach a-f
będą różne. Każda kartka notatnika musi zawierać logotypy projektu i logotypy zgodne z
wymogami POKL.
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3.

Długopis - aluminiowy z niebieskim wkładem, w kolorze srebrno-niebieskim (korpus

niebieski, przycisk, uchwyt oraz końcówka srebrne) oraz Wymiary nie mniejsze niż 13,5 cm
x o 1,2 cm. Nadruk kolorowy, obejmujący logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i
flagę Unii Europejskiej z podpisem - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Zakres prac:
Opracowanie językowe otrzymanych tekstów, opracowanie projektów graficznych, w tym:
zaprojektowanie okładek, opracowanie: tabel, rysunków, diagramów, wykresów, dobór
czcionki oraz skład DTP, łamanie i wielokrotna korekta, przygotowanie do druku, druk na
materiałach własnych i oprawa.
Wykonawca ma skompletować dostarczyć poszczególne komplety (komplet to: teczka, zeszyt
i długopis) na koszt własny do biur projektu Zamawiającego i Partnerów:
1. Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16a, 35-959 Rzeszów
2. Uniwersytet Jagielloński, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków,
3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54c, 22-100 Chełm.
w terminie do 29.09.2011.
Wykonawca wykona redakcję techniczną, językową i graficzną
1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nie mniej niż 3 różne propozycje projektów
graficznych teczki, okładek do zeszytu, rozwiązania graficznego wnętrza zeszytu oraz
nadruku na długopis w ciągu 3 dni od podpisania umowy. Po akceptacji przez
Zamawiającego jednej z wersji projektów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
wglądu po dwa egzemplarze teczki, zeszytu oraz długopisów celem ostatecznego
zaakceptowania do wykonania całości nakładu. Wszystkie elementy muszą posiadać
logotypy zgodne z wymogami POKL oraz wymogami projektu.
2) Wszelkie uzgodnienia dotyczące ewentualnych zmian lub korekt w projektach będą
odbywać się w siedzibie Zamawiającego, w terminach wyznaczonych przez
Zamawiającego przy osobistym udziale osób delegowanych przez Wykonawcę.
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest umożliwić pracownikowi Zamawiającego
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obecność

podczas

wykonywania

prac

redakcyjno-przygotowawczych

do

druku

w siedzibie Wykonawcy a także pokryje ewentualne koszty z tym związane.
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…………………………………………….

Zamawiający
Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie,
35-959 Rzeszów,
ul. Rejtana 16c
REGON 691560040,
NIP 813-323-88-22

FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta:
Nazwa:
____________________________________________________________
Adres:

____________________________________________________________

Tel.

____________________________________________________________

NIP

_____________________________________________________________

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznania rynku dotyczące opracowania i wykonania materiałów
konferencyjnych dla celów projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, oświadczam, że szacuję koszt realizacji
zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za łączną cenę:

Łączna cena netto: .......................................
Łączna cena brutto: .......................................
(słownie: .................................................................................................................................................................)

.............................................................
(miejscowość i data)

………………………………………..
podpis
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