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Rybnik, dn. 29.03.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE 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 ogłaszamy nabór ofert
cenowych na druk materiałów promocyjnych wg poniższego zestawienia.
1. Przedmiot zamówienia:
Druk materiałów promocyjnych według przesłanego projektu
2. Specyfikacja zamówienia:
1. Mobilny rollup 150 cm z plakatem – 2 szt.
2. Tabliczka biura projektu 300 mm x 230 mm – 1 szt.
3. Ulotki promocyjne B5, zadruk dwustronny w kolorze - 100 szt.
4. Druk plakatów B3 (tablica PCV), zadruk jednostronny w kolorze - 10 szt
5. Bloczek kolorowy A5 – 70 szt.
6. Długopis z nadrukiem dwustronnym w kolorze – 70 szt.
7. Kubek z nadrukiem kolorowym – 70 szt.
3. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
Wykonawca  musi  dysponować  technicznymi  możliwościami  realizacji  wszystkich
elementów specyfikacji  zamówienia.  Wykonawca musi  dysponować  wykonanymi  przez
siebie wcześniej materiałami takimi jak określono w specyfikacji i zaprezentować je przed
podpisaniem umowy w celu  dokonania  zatwierdzenia  proponowanych materiałów oraz
technologii druku.
4. Warunki udziału w postępowania:
Opracowanie pisemnej oferty, która będzie zawierała specyfikacje oferty 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  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 inż. Tomasz Wałek, Politechnika Śląska lub
przesłać mailowo na adres: tomasz.walek@polsl.pl w terminie do: 8.04.2017.
Otwarcie ofert: 10.04.2017 godz. 9.00.
7. Osoba uprawniona do kontaktu:

dr inż. Tomasz Wałek
tel.: 501 422 729
e-mail: tomasz.walek@polsl.pl
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