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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do złożenia ofert na kalendarze 13-planszowe i kalendarze jednodzielne
promujące Instytut.
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (art. 4 pkt. 8 uPZP).
Zamówienie obejmuje:
1. wykonanie projektu graficznego kalendarza 13-planszowego i kalendarza
jednodzielnego na rok 2016,
2. wydruk ww. kalendarzy,
3. dostawę kopert na kalendarze 13-palnszowe
• Parametry druku kalendarza 13-palnszowego:
Format: B2,
Papier: kreda matowa 200g,
Objętość: 13 plansz + okładka + ścianka wzmacniająca,
Druk: CMYK jednostronnie na każdej planszy,
Łączenie: spirala z zawieszką po krótszym boku,
Nakład: 300 szt.
•

Liczba kopert na kalendarze 13-planszowe – 200szt.

• Parametry druku kalendarza jednodzielnego (wstępne założenia):
Główka ok 350x210 mm i plecki ok 350x270 mm, wykonanie: karton 275g/m2, zadruk CMYK,
drukowane na jednym arkuszu, lakier UV na całej główce, zawieszka przezroczysta
umożliwiająca powieszenie. W główce zdjęcie Instytutu na dole dane adresowe.

al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
OIE Reference Laboratory for
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Kalendarium ok 320x230mm, wykonanie: offset 80g/m2, okienko przesuwane koloru
czerwonego zamontowane na pasku foliowym z gumką, założone na kalendarz.
Nakład: 200 szt.
Termin realizacji zamówienia:
1. Opracowanie wstępnej koncepcji (2-3 przykładowe strony): do 7 dni od momentu
przekazania materiałów i uzgodnienia założeń do projektowania.
2. Po akceptacji wzoru: do 14 dni na wykonanie całości.
3. Przekazanie do druku: do 2 dni po ostatecznej akceptacji kalendarza.
4. Dostawa kalendarzy do siedziby PIWet-PIB w Puławach nie później niż do
26.10.2015r.
Ofertę zawierającą:
- informację o terminie realizacji zamówienia,
- wycenę, z wyszczególnieniem cen jednostkowych kalendarzy.
należy przesłać (3 sposoby do wyboru):
1/ e-mailem: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl
2/ faksem: 081 889 33 50
3/ pocztą na adres:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać oznaczenie: „Oferta na kalendarze 13-planszowe
i kalendarze jednodzielne promujące Instytut”.
nie później niż do dnia 01.10.2015 r.
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