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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
upublicznione na następującej stronie: www.piwet.pulawy.pl

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do złożenia ofert na kalendarze książkowe.
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (art. 4 pkt. 8 uPZP).
Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie – dostawa kalendarzy książkowych
Przedmiot zamówienia:
1. Format 210x297 mm (A4 – dzienne)
352 str.
Kalendarium dzienne, 5-języczne (PL-GB-D-F-RUS)
Druk dwukolorowy: szaro-bordowy
Kolor: ecru
Oprawa skóropodobna błyszcząca ( typ malaga), kolor jasny brąz i bordo (30/30)
Tłoczone logo,
60 sztuk (20 w eleganckich pudełkach)
2. Format 197x265 mm (A4 - tygodniowe)
144 str.
Kalendarium tygodniowe
Personalizacja
Wycięcia miesięczne
Reszta jak wyżej
100 szt. (jasny brąz i bordo 50/50)
3. Format 145x205 mm (A5 – dzienne)
368 stron
Kalendarium dzienne
Wycięcia miesięczne
Reszta jak w 1.
50 szt. (jasny brąz i bordo 25/25)
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
http://www.piwet.pulawy.pl

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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Dostawa kalendarzy i notesów do siedziby PIWet-PIB w Puławach nie później niż do
30.10.2017r.

Personalizacja w sumie na ok. 35 kalendarzach
Płatność – 21 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT
Osoby do kontaktu:
Krzysztof Wólczyński – tel. 081/8893228, adres e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl
Warunki i zasady realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
a)
niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty,
b)
w ofercie Wykonawcy,
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
- cena – 100%
Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego
przedmiotem zamówienia. Ceny muszą być podane w złotych.
Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert - W toku badania i oceny ofert Zamawiający
może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez
siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną
lub faksem.
Ofertę zawierającą:
- informację o terminie realizacji zamówienia,
- wycenę, z wyszczególnieniem cen jednostkowych kalendarzy i notesów.
należy przesłać (3 sposoby do wyboru):
1/ e-mailem: Krzysztof.Wolczynski@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”
nie później niż do dnia 21.09.2017 r., do godziny 13:00.
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