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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 plakatowe, trójdzielne, książkowe.
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (art. 4 pkt. 8 uPZP).
Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1 – dostawa kalendarzy plakatowych
Liczba kalendarzy: 200 szt.
Opis kalendarza:
Format
Objętość
Papier
Uszlachetnianie
Oprawa
Pole pod nadruk reklamowy (zdjęcia i logotypy
z przesłanych materiałów)
Kalendarium roczne
Stopka adresowa
Sposób pakowania.

Ok. 670 x 980 mm
1 plansza
kreda min. 170 g/m2-200g/m2
Lakier UV lub laminat
Listwy metalowe z zawieszką
670 x ok. 550 mm (górna część kalendarza)
nazwy miesięcy po polsku i angielsku,
zaznaczone święta.
Stopka adresowa poniżej kalendarium
Kalendarze pakowane w tubę po 10 szt.
10 szt. (tuba)

Zamówienie obejmuje:
1. wykonanie projektu graficznego kalendarza,
2. wydruk kalendarzy,
3. dostarczenie kalendarzy do siedziby PIWet-PIB w ustalonym terminie
4. dostawę wraz z kalendarzami tub na kalendarze – 20 szt.
Termin realizacji zamówienia:

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
Classical swine fever,
Enzootic bovine leucosis,
Porcine reproductive and respiratory syndrome
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1. Opracowanie wstępnej koncepcji: do 7 dni od momentu przekazania materiałów i
uzgodnienia założeń do projektowania.
2. Po akceptacji projektu: do 7 dni na wykonanie całości.
4. Dostawa kalendarzy do siedziby PIWet-PIB w Puławach nie później niż do
25.10.2019 r.
Zadanie 2 – dostawa kalendarzy trójdzielnych z motywem Instytutu
Liczba kalendarzy: 300 szt.
Opis kalendarza:
Format: ok. 80 x 30 cm;
Materiał: plecki - karton 300 g; główka - kaszerowana (wypukła) + folia błysk;
- pełny kolor druku (główka i plecki);
- opakowanie folia przezroczysta
- zawieszka metalowa
- okienko do przesuwania daty
Zamówienie obejmuje:
1. wykonanie projektu graficznego kalendarza,
2. wydruk kalendarzy,
3. dostarczenie kalendarzy w uzgodnionym terminie do siedziby PIWet-PIB
Termin realizacji zamówienia:
1.Opracowanie wstępnej koncepcji: do 7 dni od momentu przekazania materiałów i
uzgodnienia założeń do projektowania.
2. Po akceptacji projektu: do 7 dni na wykonanie całości.
3. Dostawa kalendarzy do siedziby PIWet-PIB w Puławach nie później niż do 25.10.2019 r.

Zadanie 3 – dostawa kalendarzy książkowych
Przedmiot zamówienia:
1. Format 210x297 mm (A4)
352 str.
Kalendarium dzienne, 5-języczne (PL-EN-DE-RUS, FR)
Druk dwukolorowy: szaro-bordowy
Kolor: ecru
Oprawa skóropodobna błyszcząca (typ malaga lub podobne), kolor jasny brąz i bordo (30/30)
Tłoczone logo,
60 sztuk (20 w eleganckich pudełkach)
2. Format 197x265 mm (A4)
144 str.
Kalendarium tygodniowe1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce)
Personalizacja
Wycięcia miesięczne
kalendarium: 5 języczne (PL, EN, DE, RUS, FR), imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i
zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku,
wykończenie: blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony, tasiemka oraz
kapitałka, perforacja narożników
Reszta jak wyżej
100 szt. (jasny brąz i bordo (50/50)
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3. Format 145x205 mm (A5)
368 stron
Kalendarium dzienne
Wycięcia miesięczne
Reszta jak w 1.
50 szt. jasny brąz i bordo (25/25)
Personalizacja na ok. 30 kalendarzach
Przesłanie projektu tłoczenia logo i personalizacji do akceptacji.
Dostawa kalendarzy do siedziby PIWet-PIB w Puławach nie później niż do 25.10.2019 r.
Ofertę można złożyć na jedno lub wszystkie zadania.
Płatność – 21 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT
Osoby do kontaktu:
Anna Olejarczyk – tel. 081/8893228, adres e-mail: anna.olejarczyk@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.
należy przesłać (3 sposoby do wyboru):
1/ e-mailem: anna.olejarczyk@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. Znak sprawy
DZ-2501/205/19”
nie później niż do dnia 04.10.2019 r. do godziny 13:00.
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
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administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem;
odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania;
w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

− ______________________
−
−

* Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

**
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