Katowice, dnia 11.03.2020 r.

Zamawiający:
Katowice Miasto Ogrodów
– Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania następującej
usługi:
Usługa drukowania materiałów informacyjnych i reklamowych w 2020 roku
1. Przedmiot zamówienia i warunki jego realizacji:
Usługa druku materiałów informacyjnych i reklamowych na potrzeby Zamawiającego. W ramach
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do druku oraz dostarczenia zamawianych
materiałów do siedziby Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby - w przypadku druku
offsetowego – Wykonawca dysponował swoim profilem ICC lub określonym profilem drukującym
(np. FOGRA27) i aby miał możliwość kontrolowania proofingu barwnego druku. Zamawiający
wymaga złożenia w tym zakresie oświadczenia zgodnie z formularzem oferty.
Zamawiający wymaga, aby w przypadku druku offsetowego z dodatkowym kolorem Pantone,
Wykonawca wykonał druk w ściśle określonym przez Zamawiającego kolorze, na co Wykonawca
złoży oświadczenie zgodnie z treścią oferty.
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w terminie od zawarcia umowy do 31.12.2020 lub
do wyczerpania kwoty, na jaką zostanie zawarta umowa. Zamówienie będzie realizowane na
podstawie zleceń przesłanych w formie elektronicznej w terminach:
1/ TECHNOLOGIA DRUKU: CYFRA, SOLWENT, ROLA
Czas realizacji: do 2 dni roboczych na realizację wraz z dostawą do KMO (koszt dostawy wliczony
w cenę zamówienia)
2/ TECHNOLOGIA DRUKU: offset
preferowane papiery offsetowe (o ile nie wskazano inaczej): serixo, print speed, munken white
15, munken polar
Czas realizacji: do 4 dni roboczych wraz z dostawą do KMO (koszt dostawy wliczony w cenę
zamówienia)
3/ TECHNOLOGIA DRUKU: mieszana (cyfra, offset, sitrodruk)
Druk naklejek, wlepek, identyfikatorów
Czas realizacji: do 3 dni roboczych wraz z dostawą do KMO (koszt dostawy wliczony w cenę
zamówienia)
4/ TECHNOLOGIA DRUKU: offset
Druk wydawnictw albumowych, katalogów wystaw publikacji książkowych
Czas realizacji: do 10 dni roboczych wraz z dostawą do KMO (koszt dostawy wliczony w cenę
zamówienia)

Termin realizacji liczony jest od dnia przesłania zamówienia przez Zamawiającego.
2. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. lub do czasu wyczerpania
maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego w umowie, w zależności od tego które ze zdarzeń
nastąpi jako pierwsze.
3. Kryterium oceny ofert: cena brutto.
Cena oferty jest sumą kwot wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia i
winna zawierać wszelkie koszty poniesione w celu należytego i pełnego wykonania zamówienia,
zgodnie z wymaganiami opisanymi w "opisie przedmiotu zamówienia" stanowiącym załącznik nr
1 do zapytania, a w szczególności: koszt usługi druku i dostawy, koszt prawidłowego wykonania
umowy, koszty zatrudnienia pracowników, koszty ogólne, w tym: podatki, opłaty i wszelkie
elementy ryzyka związane z realizacją zamówienia, zysk Wykonawcy oraz podatek VAT.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o zapłatę za jakiekolwiek
dodatkowe koszty poniesione w związku z realizacją usługi.
1)Cenę oferty należy obliczyć poprzez przemożenie cen jednostkowych brutto za 1 nakład oraz ilość
nakładów oraz zsumowanie wszystkich pozycji w zakresie danej części.
2)Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w
formularzu oferty i ilości zamówionych materiałów informacyjnych i reklamowych.
3)Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej ilości materiałów wskazanej w
opisie przedmiotu zamówienia dla danej części.
4)Cena winna zawierać wszelkie upusty proponowane przez Wykonawcę.
5)Cena winna być wyrażona w złotych polskich; w złotych polskich będą również prowadzone
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie
wykonane usługi i zaoferowane ceny jednostkowe.
6)Cena oferty brutto powinna być podana liczbowo i słownie.
7)Cena winna uwzględniać podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami; ocenie
będzie podlegała cena oferty częściowej brutto.
9) Ceny jednostkowe podane w ofercie nie ulegną zwiększeniu i nie będą podlegały waloryzacji w
okresie trwania umowy.
4. Termin związania ofertą: 30 dni.
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 2), w języku polskim, w formie
elektronicznej.
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2020 r. do godziny 10.00.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magdalena.orczewska@miastoogrodow.eu

Załącznik nr 1 do Zapytania
ZAPOTRZEBOWANIE POLIGRAFICZNE 2020
TECHNOLOGIA DRUKU: CYFRA, SOLWENT, ROLA
Czas realizacji: do 2 dni roboczych na realizację wraz z dostawą do KMO (koszt dostawy wliczony w
cenę zamówienia)
ZAPOTRZEBOWANIE 1
lp typ druku
specyfikacja
.
Uwaga!
Dopuszczamy
niewielkie
odchylenia w
gramaturze
papieru oraz
zastosowanie
papieru
alternatywnego,
równoważnego
do
zaproponowaneg
o
1 plakaty
a0, papier do
naświetleń 200
gram, cmyk 4+0
2 plakaty DBD
a0, papier serixo,
150 gram, cmyk
4+0
3 plakaty DBD
b1, papier
novatech matt
150 gram, cmyk
4+0
4 plakaty DBD
b1, 150 gram,
serixo, 4+0
5 plakaty
b1, kreda mat
150 gram, cmyk
4+0
6 plakaty
b1, novatech
pojedyncza
matt 135 gram,
cmyk 4+0
7 plakaty
b1, kreda mat
150 gram, cmyk
4+0
8 plakaty
b1, kreda mat
150 gram, cmyk
4+0
9 plakaty ARS
b1, papier typu
KRAFT 120 gram
(niebielony,
brązowy, gładki),

ilość
wzoró
w

nakła
d1
wzoru
(szt.)

5

2-6

2

2

1

10

2

3

5

2-5

10

5

5

10

5

20-50

1

50

cena
netto:
1
sztuk
a

cena netto:
1 nakład
(nakład
maksymalny
)

cena
netto
pakie
t

cena
brutt
o
pakiet

1
0
1
1

plakaty DBD

1
2

plakaty

1
3

plakaty

1
4

plakaty

1
5

plakaty
ICORN

1
6

plakaty

1
7

plakaty

1
8

plakaty

1
9

plakaty

2
0

plakaty

2
1

plakaty

plakaty DEM

cmyk 1+0 (czarny
nadruk),
plotowanie
(kształt wycięty
ze środka plakatu
wg wizualizacji)
b2, serixo 120
gram, cmyk 4+0
B2, kreda błysk
120 gram, cmyk
4+0
b2, papier
offsetowy mat
lub półmat 160
gram, cmyk 4+0
b2, papier
offsetowy mat
lub półmat 160
gram, cmyk 4+0
b2, papier
offsetowy mat
lub półmat 160
gram, cmyk 4+0
b2, papier
offsetowy mat
160 gram, cmyk
4+0
b2, papier
offsetowy mat
lub półmat 160
gram, cmyk 4+0
a2, papier
offsetowy mat
lub półmat 160
gram, cmyk 4+0
a3, papier
offsetowy mat
lub półmat 160
gram, cmyk 4+0
a3, papier
offsetowy mat
lub półmat 160
gram, cmyk 4+0
b3, papier
offsetowy mat
lub półmat 160
gram, cmyk 4+0
b3, papier
offsetowy mat
lub półmat 160
gram, cmyk 4+0

2

50

10

10-20

5

2-5

5

10

5

20-50

5

50

2

100

5

2-5

2

30100

2

120200

2

20-50

2

100

2
2

wizytówki

2
3

wizytówki

2
4

dyplomy

2
5

dyplomy

2
6

dyplomy

2
7

dyplomy

2
8

teczki

90x50 mm, papier
novatech matt
300 gram, folia
matowa 1+1,
cmyk 4+4,
tekturowe
opakowanie na
wizytówki
90x50 mm, papier
novatech matt
300 gram, folia
matowa 1+1,
cmyk 4+4,
tekturowe
opakowanie na
wizytówki
a4, papier papier
klasy premium
250 – 300 gram,
cmyk 4+0
a4, papier papier
klasy premium
250 – 300 gram,
cmyk 4+0
a4, papier papier
klasy premium
250 – 300 gram,
cmyk 4+0
a4, papier papier
klasy premium
250 – 300 gram,
cmyk 4+0
na papier a4, z
grzbietem 5 mm,
skrzydełkami i
miejscem na
wizytówkę,
wymiar
orientacyjny: 220
mm x305 mm, po
rozłożeniu 505
mm x 395 mm,
papier powlekany
250 gram, folia
mat 1+0, cmyk
4+0,
sztancowanie z
wykrojnika,
bigowanie,
opcjonalnie:

5

100

5

200

50

1

2

2-10

2

20-35

2

50-60

1

200

2
9

zaproszenia/
ulotki

3
0

zaproszenia/
ulotki

3
1

zaproszenia/
ulotki

3
2

zaproszenia/
ulotki

3
3

zaproszenia/
ulotki

3
4

zaproszenia/
ulotki

3
5

zaproszenia/
ulotki

3
6

zaproszenia/
ulotki

3
7

zaproszenia
wystawy

3
8

zaproszenia
wystawy

3
9

ulotki DBD

4
0

ulotki /
kwadrat

4
1

kartki
pocztowe

4
2

kartki
pocztowe

4
3

kartki
pocztowe

klejenie
(skrzydełka)
DL, papier serixo
300 gram, cmyk
4+4
DL, papier serixo
300 gram, cmyk
4+4
DL, papier serixo
300 gram, cmyk
4+4
2DL, papier serixo
300 gram, cmyk
4+4
2DL, papier serixo
300 gram, cmyk
4+4
a5, papier serixo
300 gram, cmyk
4+4
a5, papier serixo
300 gram, cmyk
4+4
2a5, papier serixo
300 gram, cmyk
4+4
1a5, papier
niepowlekany
300 gram, cmyk
4+4
1a5, papier
niepowlekany
300 gram, cmyk
4+4
a4, papier serixo
160 gram, cmyk
4+4
148x148 mm,
papier
powlekany,
matowy 250
gram, cmyk 4+4
a5, karton biały
350 gram, cmyk
4+1
a5, karton biały
350 gram, cmyk
4+1
a6, karton biały
350 gram, cmyk
4+1

5

50 100

5

101 200

3

300 500

3

100200

3

300 500

2

200 300

2

301 –
500

2

301 –
500

2

60

2

120

2

250

2

200

2

100 –
200

2

300

2

200

4
4

kartki
pojedyncza

4
5

ulotki szyte

4
6

Ulotki szyte

4
7

ulotki
składane

4
8

ulotki
składane

4
9

ulotki
składane
typu „mapa”

a6, karton biały
300 gram, cmyk
4+4
DL, 16 stron
(offset 150 gram,
cmyk 4+4) + 4
strony okładki
(offset 300 gram,
cmyk 4+1),
falcowanie,
bigowanie, szycie
na 2 zszywki
300 mm x 200
mm składane do
150 mm x 200
mm, zszywana po
dłuższym boku,
papier
powlekany,
matowy. Środek:
20 stron, 100
gram. Okładka: 4
strony, 240 gram,
cmyk 4+4

10

300

1

300

1

200

format
wyjściowy:
420x145 mm;
objętość: 8 stron
– 4 strony:
110x145 mm; 4
strony: 100x145
mm, składane w
Z, papier serixo
lub równoważny
300 gram
a4 składane do DL
w C, cmyk 4+4,
papier offsetowy
300 gram,
falcowanie,
bigowanie
A2 składane do
DL, falcowanie
krzyżowe, papier
powlekany
matowy 130
gram, cmyk 4+4,
lakierowanie
punktowe UV

2

200 –
300

2

200 –
300

1

300

5
0

ulotki
składane
typu „mapa”

5
1

ulotki
składane
typu „mapa”

5
2

ulotki
składane
typu „mapa”

5
3

ulotki
składane z a3

5
4

identyfikator
y

A2 składane do
DL, falcowanie
krzyżowe, papier
powlekany
matowy 130
gram, cmyk 4+4
A2 składane do
DL, falcowanie
krzyżowe, papier
powlekany
matowy 130
gram, cmyk 4+4
A2 składane do
150x110 mm,
falcowanie
krzyżowe, papier
powlekany
matowy 120
gram, cmyk 4+4
A3 składane do
105 mm x 297
mm, falcowanie
w harmonijkę,
papier powlekany
matowy 150
gram, cmyk 4+4
a7, papier 300
gram,
niepowlekany,
cmyk 4+4

1

300

1

200

1

250

1

200300

3

10 30

ZAPOTRZEBOWANIE POLIGRAFICZNE 2020
TECHNOLOGIA DRUKU: offset
preferowane papiery offsetowe (o ile nie wskazano inaczej): serixo, print speed, munken white 15,
munken polar
Czas realizacji: do 4 dni roboczych wraz z dostawą do KMO (koszt dostawy wliczony w cenę
zamówienia)
ZAPOTRZEBOWANIE 2
lp typ druku
specyfikacja
.
Uwaga!
Dopuszczamy
niewielkie
odchylenia w
gramaturze
papieru oraz
zastosowanie
papieru
alternatywnego,
równoważnego
do
zaproponowaneg
o
1 plakaty
b1, papier
offsetowy
premium 150
gram, 4+0
2 plakaty
b1, papier
offsetowy
premium 150
gram, 4+0
3 plakaty
b1, papier
offsetowy
premium 150
gram, 4+0
4 plakaty NOC- b1, papier
K
offsetowy 200
gram,
kolorystyka: black
+ pantone
(srebrny) + 0
5 plakaty MYB b1, papier
/ URBACT
offsetowy 150
gram, cmyk 4+0
6 plakaty FA
b1, papier
Soporset
Premium Offset
190 gram, cmyk
4+0

ilość
wzoró
w

nakła
d1
wzoru
(szt.)

2

100

2

200300

1

500

1

200

2

100

1

300

cena
netto:
1
sztuk
a

cena netto:
1 nakład
(nakład
maksymalny
)

cena
netto
pakie
t

cena
brutt
o
pakie
t

7

8

9

1
0
1
1
1
2
1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

plakaty

b2, papier
offsetowy
premium 150
gram, 4+0
plakaty
b2, papier
offsetowy
premium 150
gram, 4+0
plakaty
b2, papier
offsetowy
premium 150
gram, 4+0
plakaty DBD b2, papier
offsetowy 150
gram, cmyk 4+0
plakaty
b2, papier
Dyktando
offsetowy 150
gram, cmyk 4+0
plakaty MKKJ b2, papier
/
offsetowy 150
Muzykodrom gram, cmyk 4+0
plakaty
b2, papier
Bach-Beatles powlekany,
bezdrzewny, mat
150 gram, cmyk
4+0
plakaty NOC- b3, papier
K
offsetowy 200
gram,
kolorystyka: black
+ pantone
(srebrny) + 0
zaproszenia
DL, papier serixo
KMO
lub Soporset
Premium Offset
300 gram, cmyk
4+1
zaproszenia
DL, papier serixo
KMO
lub Soporset
Premium Offset
300 gram, cmyk
4+1
zaproszenia
2DL, papier serixo
KMO
lub Soporset
Premium Offset
300 gram, cmyk
4+1, falcowanie,
bigowanie do DL
zaproszenia
2DL, papier serixo
KMO
lub Soporset
Premium Offset

2

100

2

200300

1

500

2

50

1

300

2

100

2

200

1

400

1

500

1

7001000

1

500

1

7001000

1
9
2
0

2
1

2
2

2
3
2
4
2
5
2
6

2
7

2
8

300 gram, cmyk
4+1, falcowanie,
bigowanie do DL
Ulotka Bach- a5, papier serixo
Beatles
300 gram, cmyk
4+4
zaproszenie
a5, papier
DBD
offsetowy 300
gram, pantone
1+1
zaproszenie
115X165 mm x 4,
jazzart
Munken Print
White 15, 300
gram, cmyk 4+4
zaproszenie
115X165 mm x 2,
jazzart
Munken Print
White 15, 300
gram, cmyk 4+4
program
a5, papier serixo
MYB
300 gram, cmyk
4+4
program
a5, papier serixo
URBACT /
300 gram, cmyk
Muzykodrom 4+4
zaproszenie
DL, papier serixo
MYB/URBAC 300 gram, cmyk
T
4+4
papier
a4, papier
dyktando
wielofunkcyjny,
biały 80 gram,
cmyk 4+0 (logo +
stopka)
Ulotki szyte
300 mm x 200
mm składane do
150 mm x 200
mm, zszywana po
dłuższym boku,
papier
powlekany,
matowy. Środek:
20 stron, 100
gram. Okładka: 4
strony, 240 gram,
cmyk 4+4
ulotki
składane

1

2000

1

100

1

100200

1

100200

1

1000

2

500

2

500

1

2000

1

500

format wyjściowy: 2
420x145 mm;
objętość: 8 stron
– 4 strony:
110x145 mm; 4
strony: 100x145

500

2
9

ulotki
składane

3
0

ulotki
składane

3
1

ulotki
składane
typu „mapa”

3
2

ulotki
składane
typu „mapa”

3
3

ulotki
składane
typu „mapa”

3
4

ulotki
składane
typu „mapa”

3
5

ulotki
składane z
a3

mm, składane w
Z, papier serixo
lub równoważny
300 gram
format wyjściowy:
420x145 mm;
objętość: 8 stron
– 4 strony:
110x145 mm; 4
strony: 100x145
mm, składane w
Z, papier serixo
lub równoważny
300 gram
a4 składane do DL
w C, cmyk 4+4,
papier offsetowy
300 gram,
falcowanie,
bigowanie
A2 składane do
DL, falcowanie
krzyżowe, papier
powlekany
matowy 130
gram, cmyk 4+4,
lakierowanie
punktowe UV
A2 składane do
DL, falcowanie
krzyżowe, papier
powlekany
matowy 130
gram, cmyk 4+4
A2 składane do
DL, falcowanie
krzyżowe, papier
powlekany
matowy 130
gram, cmyk 4+4
A2 składane do
150x110 mm,
falcowanie
krzyżowe, papier
powlekany
matowy 120
gram, cmyk 4+4
A3 składane do
105 mm x 297
mm, falcowanie w
harmonijkę,

2

1000

2

500

1

500

1

500

1

500

1

500

1

500

3
6

folder
URBACT

3
7

składanka
NOC-K

3
8

składanka
jazzart

3
9

składanka
DEM
Kalendarium

4
0

składanka
DEM
kalendarz

4
1

teczki

papier powlekany
matowy 150
gram, cmyk 4+4
a5, 12-16 stron +
4 strony okładki,
papier offsetowy
4+4, środek: 130
gram, okładka
250 gram,
lakierowanie
(okładki): 1+0 na
mat
a3 składane do
a6, papier
niepowlekany
mat 150 gram,
1+1, bigowanie
Format: 115 x
165, Munken
Polar 240 gram,
cmyk 4+4, 6
stron, bigowanie
x2, falcowanie w
c
A4 składane do
DL, novatech
matt 150 gram,
cmyk 4+4,
falcowanie w C
format
wyjściowy: 396 X
210 mm,
składanie do DL,
novatech matt
150 gram, cmyk
4+$, falcowanie
na pół i na pół (do
środka)
na papier a4, z
grzbietem 5 mm,
skrzydełkami i
miejscem na
wizytówkę,
wymiar
orientacyjny: 220
mm x305 mm, po
rozłożeniu 505
mm x 395 mm,
papier powlekany
250 gram, folia
mat 1+0, cmyk

1

500

1

2000

1

7001000

1

500

1

500

1

500

4
2

teczki

4
3

notes z
podkładką

4+0,
sztancowanie z
wykrojnika,
bigowanie,
opcjonalnie:
klejenie
(skrzydełka)
na papier a4, z
grzbietem 5 mm,
skrzydełkami i
miejscem na
wizytówkę,
wymiar
orientacyjny: 220
mm x305 mm, po
rozłożeniu 505
mm x 395 mm,
papier powlekany
250 gram, folia
mat 1+0, cmyk
4+0,
sztancowanie z
wykrojnika,
bigowanie,
opcjonalnie:
klejenie
(skrzydełka)
a5, papier biały
offsetowy 80
gram, 32 kartki,
cmyk 4+0, kartki
klejone wzdłuż
krótkiego boku
podkładka:
tektura szara, 2
mm grubości,
format 234x164
mm, klips
spinający notes z
podkładką (kolor)

1

1000

1

200300

ZAPOTRZEBOWANIE POLIGRAFICZNE 2020
TECHNOLOGIA DRUKU: mieszana (cyfra, offset, sitrodruk)
Czas realizacji: do 3 dni roboczych wraz z dostawą do KMO (koszt dostawy wliczony w cenę
zamówienia)
ZAPOTRZEBOWANIE 3
lp typ druku
specyfikacja
.
Uwaga!
Dopuszczamy
niewielkie
odchylenia w
gramaturze
papieru oraz
zastosowanie
papieru
alternatywnego,
równoważnego
do
zaproponowaneg
o
1 naklejki
50x50 mm, folia
MYB/URBAC matowa
T
samoprzylepna,
4+0
2 naklejki
50 mm średnicy,
okrągłe
folia matowa,
przeźroczysta
samoprzylepna,
kolor pantone: x,y
3 naklejki NOC- 20x20mm,
K
1(black)+0, folia
samoprzylepna,
cięcie do
wymiaru, każdy
wzór osobno
zapakowany
4 Naklejki
koło, średnica
Muzykodrom 100mm, zadruk
na papierze, cmyk
4+0
5 Naklejki KRT
Format
74x105mm, folia
samoprzylepna
matowa, biała,
cmyk 4+0
6 Identyfikator SITODRUK
y ARS wolo
116x55 mm, płyta
HDF 3 mm
(surowa,
nielakierowana),

ilość
wzoró
w

nakła
d1
wzoru
(szt.)

2

1000

2

100

30

1000

1

200

4

200

1

50

cena
netto:
1
sztuk
a

cena netto:
1 nakład
(nakład
maksymalny
)

cena
netto
pakie
t

cena
brutt
o
pakiet

7

Identyfikator
y ARS org

1+1, dziurka na
smycz wg.
wizualizacji
SITODRUK
116x55 mm, płyta
HDF 3 mm
(surowa,
nielakierowana),
1+1, dziurka na
smycz wg.
wizualizacji

1

100

ZAPOTRZEBOWANIE POLIGRAFICZNE 2020
TECHNOLOGIA DRUKU: offset
WYDAWNICTWA ALBUMOWE / KATALOGI WYSTAW / PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE
Czas realizacji: do 10 dni roboczych wraz z dostawą do KMO (koszt dostawy wliczony w cenę
zamówienia)

ZAPOTRZEBOWANIE 4
lp typ druku
specyfikacja
.

1

Wydawnict
wo Future
Artist

Format: A4
(210x280 mm)
ścięte z góry 17
mm
okładka:
- format: 748
(160+210+8+210+
160) x 280 mm
-skrzydełka: 160
mm
-papier
niepowlekany,
gładzony, biały
300 gram
-kolor: Pantone +
cmyk + Pantone
-lakier
dysperysyjny na
mat 1+0
blok książki:
-format:
210x280mm
(ścięte o 17 mm z
góry)
-76 stron
-papier
niepowlekany,
gładzony, biały,
150 gram
- kolor: cmyk 4+4
blok szyto-klejony,
białe nici
oprawa miękka,
szyto-klejona

ilość
wzoró
w

nakład 1
wzoru
(szt.)

1

300

cena
nett
o: 1
sztuk
a

cena
netto: 1
nakład
(nakład
maksymal
ny)

cena
nett
o
paki
et

cena
brutto
pakiet

nadany
isbn
(5%)

2

Katalog
wystawy

3

Publikacja
BDK eco A

4

Publikacja
BDK eco A

Format 1 strony:
210x250 mm
(pion),
objętość: 24
strony (środek) + 4
strony (okładka),
środek: papier
Soporset
3Premium Offset
lub równoważny
120 gram, cmyk
4+4; okładka:
karton biały 300
gram, cmyk 4+0,
lakier mat 1+0
oprawa klejona
Format:
161x216mm
Objętość: 120
strony + 8 stron
okładki
Okładka: karton
CLK brązowy 280
gram lub
równoważny,
zadruk: 1+1 (black)
Środek: papier
Cyclus Print 150
gram
Kolor środka:
cmyk: 4+4 (84
strony)
1+1 black (36
stron)
Oprawa: szycie
nićmi, doklejanie
okładek, otwarty
grzbiet
Format:
161x216mm
Objętość: 120
strony + 8 stron
okładki
Okładka: karton
CLK brązowy 280
gram lub
równoważny,
zadruk: 1+1 (black)

2

300

1

100 –
200

1

300–
500

5

Publikacja
BDK eco B

Środek: papier
Cyclus Print 150
gram
Kolor środka:
cmyk: 4+4 (84
strony)
1+1 black (36
stron)
Oprawa: szycie
nićmi, doklejanie
okładek, otwarty
grzbiet
format:
161x216mm
Objętość: 120
strony + 8 stron
okładki

1

100-200

1

300-500

okładka: karton
CLK brązowy 280
gram lub
równoważny,
zadruk 1+1 (black);

6

Publikacja
BDK eco B

środek: Munken
Pure 1, 13 130g
zadruk cmyk:
84 stron- 4+4
CMYK
36 strony - 1+1
black
Oprawa: szycie
nićmi, doklejanie
okładek, otwarty
grzbiet
format:
161x216mm
Objętość: 120
strony + 8 stron
okładki
okładka: karton
CLK brązowy 280
gram lub
równoważny,
zadruk 1+1 (black);
środek: Munken
Pure 1, 13 130g
zadruk cmyk:

7

JazzArt
program

8

publikacja
medialab

84 stron- 4+4
CMYK
36 strony - 1+1
black
Oprawa: szycie
nićmi, doklejanie
okładek, otwarty
grzbiet
Format wyjściowy:
980 x 116; format
po złożeniu:
81x116 po
złożeniu 12
skrzydełek
(podwójna
perforacja na
grzbiecie) papier
Munken Polar
gramatura: 300,
cmyk 4+4, lakier
dyspersyjny 1+1
Druk z gotowego
wykrojnika,
perforowanie x 12,
falcowanie x 12
Format 1 strony:
130 x 195 mm, 80
stron + 4 strony
(okładka ze
skrzydełkami),
środek: papier
offsetowy 120
gram, okładka:
papier offsetowy
300 gram.
Okładka: 230x195
mm (130 mm +
100 mm –
skrzydełko) x 195
mm, kolor:
pantone, black +
black. Środek: 1
składka (16 stron):
czarny + pantone +
magenta;
pozostałe składki:
cmyk 4+4. Okładka
szyto-klejona.
Bigowanie okładki
(skrzydełka).
Dodatkowo:

1

1500 2000

2

Proszę
oszacow
ać w
ramach
podanej
kwoty

nadany
isbn
(5%)
koszt
publikac
ji:
15 000
zł brutto
za
komplet
(2 wzory
–
proporcj
a
nakładu
70% i 30
%)

9

publikacja
medialab

1
0

Katalog
DEM
MFMLKM

perforacja na
okładce (wg
wzoru)
Format 1 strony:
130 x 195 mm, 80
stron + 4 strony
(okładka ze
skrzydełkami),
środek: papier
offsetowy 120
gram, okładka:
offset jakości
premium (typu
serixo), matowy,
biały 300 gram,
środek: cmyk.
Okładka: 230x195
mm (130 mm +
100 mm –
skrzydełko) x 195
mm, kolor:
pantone, black +
black. Środek: 1
składka (16 stron):
czarny + pantone +
magenta;
pozostałe składki:
cmyk 4+4. Okładka
szyto-klejona.
Bigowanie okładki
(skrzydełka).
Dodatkowo:
perforacja na
okładce (wg
wzoru)
Folder klejony
(książeczka)
Format a5, papier
novatech matt
środek: 100 stron,
135 gram, cmyk
1+1
okładka: 4 strony,
250 gram, cmyk
4+0
grzbiet: 5 mm
oprawa klejona,
falcowanie i
bigowanie okładki

2

Proszę
oszacow
ać w
ramach
podanej
kwoty

1

700

nadany
isbn
(5%)
koszt
publikac
ji: 15
000 zł
brutto
za
komplet
(2 wzory
–
proporcj
a
nakładu
70% i 30
%)

1
1

Katalog
DEM
MFMKiO

1
2

Katalog
DEM
OFPST

1
3

gazeta DEM

1
4

ulotki
„barowe” z
wykrojnika

Folder klejony
(książeczka)
Format a5, papier
kreda mat
środek: 50 stron,
135 gram, cmyk:
4+4
okładka: 4 strony,
250 gram, cmyk:
4+4
grzbiet: 3 mm
oprawa klejona,
falcowanie i
bigowanie okładki
folder szyty
(książeczka)
wymiar strony: a5
środek: 36 stron,
novatech matt 135
gram, cmyk 4+4
okładka: 4 strony,
kreda mat 250
gram, cmyk 4+4
falcowanie
szycie na dwie
zszywki
A3 składane do a4,
szyte
objętość: 8 stron
a4
kolorystyka cmyk
4+4
papier 135 gram,
novatech matt 130
gram lub
printspeed 120
gram

Format: 210 x 294,
Munken Print
White 15 lub
munken polar, 300
gram, cmyk 4+4,
lakier offsetowy
1+0, bigowanie,
bez składania

1

500

1

500

2
wzory
/8
stron
2
wzory
/ 12
stron
1 wzór
/ 16
stron
ogółe
m: 5
wzoró
w
1

1500

100-150

Nadany
ISSN
(5%
VAT)

1
5

ulotki
„barowe” z
wykrojnika

Format: 210 x 294,
Munken Print
White 15 lub
munken polar, 300
gram, cmyk 4+4,
lakier offsetowy
1+0, bigowanie,
bez składania

1

200

1
6

ulotki
„barowe” z
wykrojnika

Format: 210 x 294,
Munken Print
White 15 lub
munken polar, 300
gram, pantone: x,y
+ pantone: x,y,
lakier offsetowy
1+0, bigowanie,
bez składania

1

100-150

1
7

Wydawnict
wo
Interpretacj
e

1

500

1
8

Gazeta
Interpretacj
e

5

1000

1
9

Gazeta
Interpretacj
e

Okładka: format:
194 x 235 mm
(papier: Olin
Regular High
White gramatura:
300, kolorystyka
przód: 4+4);
Środek: format:
194 x 235 (papier:
Arctic Volume
White gramatura:
130, kolorystyka
przód: 4+4);
okładka szytoklejona, objętość:
150-200 stron + 4
strony okładki
Format: 280x410,
ilość stron: 4,
Papier offsetowy:
70 g.
Format: 280x410,
ilość stron: 4,
Papier offsetowy
70 g.

5

250

ZAPOTRZEBOWANIE POLIGRAFICZNE 2020
TECHNOLOGIA DRUKU: ploter tnący, druk wielkoformatowy
LITERNICTWO NA FOLII
ZAPOTRZEBOWANIE 5
lp.
typ druku
specyfikacja

1

liternictwo na
folii

2

znaki
graficzne

3

naklejka na
folii

4

naklejka na
folii
druk na
spienionym
pcv 2 mm
druk na
spienionym
pcv 5 mm
druk na
spienionym
pcv 8 mm

5

6

7

folia czarna lub biała, matowa,
samoprzylepna,
liternictwo wycięte ploterem tnącym
wg. wzoru
folia czarna lub biała, matowa,
samoprzylepna, grafiki (np. logotyp)
wycięte ploterem tnącym wg. wzoru
folia przeźroczysta, matowa,
samoprzylepna, zadruk: pełen kolor,
docięcie ploterem tnącym do kształtu,
po konturze
folia biała, samoprzylepna, zadruk: pełen
kolor, docięcie do formatu
kolorystyka 4+0, cięcie do formatu

kolorystyka 4+0, cięcie do formatu

kolorystyka 4+0, cięcie do formatu

cena netto za
1 m2

cena brutto
za 10 m2
(pakiet)

Załącznik nr 2 do Zapytania
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………………

(miejscowość, data)

(nazwa i adres)

Zamawiający:
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury
im. Krystyny Bochenek
Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.:
Usługa drukowania materiałów informacyjnych i reklamowych w 2020 roku

1. Oferuję realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
część 1. druk offsetowy ……………………………………..PLN brutto, słownie …………………………………………
część 2. druk cyfrowy ………….
część 3. …………………………………...
1/ TECHNOLOGIA DRUKU: CYFRA, SOLWENT, ROLA
……………………………………..PLN brutto, słownie …………………………………………
2/ TECHNOLOGIA DRUKU: offset
……………………………………..PLN brutto, słownie …………………………………………
3/ TECHNOLOGIA DRUKU: mieszana (cyfra, offset, sitrodruk). Druk naklejek, wlepek,
identyfikatorów
……………………………………..PLN brutto, słownie …………………………………………
4/ TECHNOLOGIA DRUKU: offset. Druk wydawnictw albumowych, katalogów wystaw publikacji
książkowych
…………………………………..PLN brutto, słownie …………………………………………
Przedmiotowe zamówienie zrealizuję wg cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym,
załączonym do niniejszej oferty.
2. Ceny wskazane w formularzu cenowym obejmują wszystkie koszty związane z należytą realizacją
przedmiotu zamówienia.
3. Zobowiązuję się do realizacji zamówień w terminie określonym w opisie przedmiotu
zamówienia.

4. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia począwszy od daty zawarcia umowy do
31.12.2020 r. lub do czasu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego w
umowie, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
5. Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na ww.
warunkach cenowych oraz w terminie wskazanym powyżej.
6. Oświadczam, że w przypadku druku offsetowego dysponuję swoim profilem ICC lub określonym
profilem drukującym tj. ……………………… (należy wskazać) i mam możliwość kontrolowania
proofingu barwnego druku.
7. Oświadczam, że w przypadku druku offsetowego z dodatkowym kolorem Pantone wykonam
druk w ściśle wskazanym przez Zamawiającego kolorze.
8. Oświadczam/y jednocześnie, że posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduję/emy się też w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9. Termin związania ofertą: 30 dni.

………………………………………..……….……
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

