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        Mszczonów, dnia 08.01.2014r. 

 

 

Załącznik nr 1 – do zapytania cenowego 

 

Naświetlanie i druk  Gminnego Biuletynu Informacyjnego „Merkuriusz Mszczonowski” 

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:  

a) Nr ISSN: 1730-8186 

b) Format A4 ( lub  nieco mniejszy to jest : 205cm  x 285 cm) 

c) Objętość 32 strony z okładką. 

d) Nakład miesięczny 2000 egzemplarzy (11 wydań w roku, numer wakacyjny lipiec/sierpień wydany 

z podwójną ilością stron – 64 strony). 

e) Dopuszcza się wzrost zamówienia maksymalnie do wysokości 10% łącznej wartości przedmiotu 

zamówienia wymienionej w pkt 4.1, w przypadku stwierdzenia potrzeby druku dodatkowej liczby 

stron arkuszu drukarskiego. 

f) Arkusze drukarskie w pełnym kolorze. 

g) Papier kredowany 135 g/m
2
 – okładka 

h) Papier kredowany 80 g /m
2
 spulchniany (wewnętrzne strony MM), 

i) Materiały do druku dostarczone będą do wykonawcy przez zamawiającego lub wyznaczoną przez 

niego osobę do 5 dnia każdego miesiąca. Materiały będą dostarczane w formacie PDF. 

j) Drukarnia zobowiązuje się do wydruku przygotowanych materiałów w ciągu pięciu dni roboczych 

od dnia ich dostarczenia. 

k) Wydrukowane egzemplarze Gminnego Biuletynu Informacyjnego „Merkuriusz Mszczonowski” 

Wykonawca dostarcza do Zamawiającego pod wskazany adres przez Zamawiajacego. 

 

1. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2014r. – 31 grudzień 2014r. 

2. Do składania  ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) Posiadają dobrą sytuację finansową gwarantującą realizację zadań zawartych w ofercie.. 

3) Posiadają odpowiednie doświadczenie do realizacji zadań zawartych w ofercie. 

4) Wyraża zgodę na odroczony okres płatności min. 14 dni. 

3. Kryteria, wg których będą rozpatrywane złożone oferty: 

- cena za wykonanie zamówienia – 100% 

4. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich i powinna zawierać: 

 

1) Cenę (wartość łączna) przedmiotu zamówienia wyliczoną w następujący sposób: wartość 

miesięcznego nakładu (2000 egz) x 11 wydań, przy uwzględnieniu jednego podwójnego numeru 

miesięcznika. Cena brutto i netto. 

2) Koszt wydruku 1 egzemplarza (brutto i netto)  

3) Koszt wydruku 1 arkusza drukarskiego w pełnym kolorze (brutto i netto)  

 

Uwaga: proszę pamiętać, by w ww. ceny zostały włączone wszystkie koszty przygotowawcze 

(naświetlania, cięcia etc.) . 
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          Zamawiający zamierza zapisać w umowie następujące postanowienia: 

- cenę za 1 egzemplarz  „Merkuriusza Mszczonowskiego” obowiązującą w roku 2014 

- wielkość każdorazowego nakładu 

- ilość wydań w ciągu roku 

- możliwość wystąpienia zmian w czasie trwania umowy 

- warunki składania faktur przez wykonawcę 

- sposób i terminy przekazywania materiałów przez Zamawiającego 

 

Do wybranej oferty przez Zamawiającego należy będzie załączyć następujące dokumenty  

po wyborze wykonawcy na rok 2014 

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument 

rejestrowy 

2) Oświadczenie dotyczące: sytuacji finansowej, doświadczenia, terminie odroczonej zapłaty. 

3) Oświadczenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

 

Wybrany wykonawca, zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze oferty. 

Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie określone w zawiadomieniu przesłanym przez 

Zamawiającego do Wykonawcy drogą elektroniczną. 

  


