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Rybnik, dn. 5.05.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W  związku  z  realizacją  polsko-czeskiego  projektu  „Transgraniczna  wymiana
doświadczeń  w  inżynierii  produkcji  z  zastosowaniem  metod  matematycznych”
realizowanego w ramach programu INTERREG V-A, niniejszym zapraszamy do składania
ofert  cenowych  na  prace  pomocnicze:  redakcja  referatów  do  druku  wg   poniższego
zestawienia.
1. Przedmiot zamówienia:
Redakcja referatów do druku na międzynarodową konferencję naukową   
2. Specyfikacja zamówienia:
Redakcja ok. 45 referatów konferencyjnych w języku angielskim do druku w formie zwartej
publikacji w cyklicznym wydawnictwie znajdującym się na liście MNiSW. Szacowana liczba
stron publikacji 330-350. Termin realizacji prac 22-31.05.2017 r.
3. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
Wykształcenie  wyższe.  Umiejętność  eksportu  dokumentów  podstawowych  edytorów
tekstu  do  formatu  pdf  z  zachowaniem  wymagań  niezbędnych  do  druku  (weryfikacja  
rozdzielczości  elementów  składowych,  redukcja  rozdzielczości  zbyt  dużych  
grafik,  zamiana  tekstu  na  krzywe,  konwersja  palety  barw  do  przestrzeni  
kolorów  CMYK,  weryfikacja  użycia  transparentnych  apli)  z  wykorzystaniem  
bezpłatnego  oprogramowania  (Open  Source).  Umiejętność  rozbijania  
dokumentów  pdf  na  pojedyncze  strony  oraz  scalania  dokumentów  pdf  do  
pojedynczych  plików  z  zachowaniem  powyższych  wymagań  niezbędnych  do  
druku z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania (Open Source). Znajomość języka
angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym. 
4. Warunki udziału w postępowania:
Opracowanie  pisemnej  oferty  przez  Wykonawcę,  który  spełnia  wszystkie  wymagania.
Oferta  będzie  zawierała  oświadczenie  o spełnieniu  wymagań dotyczących Wykonawcy
oraz całkowitą cenę brutto za proponowane usługi. Dopuszczalne jest jedynie składanie
ofert na łączne wykonanie wszystkich elementów zamówienia. Oferty prosimy adresować:
Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
5. Kryteria wyboru ofert:
Ocenie podlegają oferty spełniające wszystkie wymagania. Kryterium wyboru oferty jest
cena – najkorzystniejsza oferta to oferta zawierająca najniższą cenę.
6. Miejsce i termin składania ofert:
Pisemną ofertę należy złożyć osobiście do: dr hab. inż. Mariusza Ligarskiego Politechnika
Śląska  lub  przesłać  mailowo  na  adres:  Mariusz.Ligarski@polsl.pl w  terminie  do:
18.05.2017. Otwarcie ofert: 19.05.2017 godz. 10.00.
7. Osoba uprawniona do kontaktu:

Dr hab. inż. Mariusz Ligarski
tel.: 606 494 493
e-mail: Mariusz.Ligarski@polsl.pl
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