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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ:
materiałów informacyjnych i promocyjnych
I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
NIP: 6750001857, REGON: 000326374
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach
realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. Organizacja Krajowej Konferencji Nauki
i Przemysłu "Fotowoltaika 2020" oraz opracowanie "Białej Księgi Innowacji w Fotowoltaice
Polskiej", finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod
nazwą "DIALOG" w latach 2017-2018.
2. Specyfikacja techniczna 125 kompletów (zestawów) materiałów informacyjnych
promocyjnych, wg poniższego zestawienia :
a)

b)
c)
d)

e)

f)

identyfikator - card holder wykonany z trwałego, przeźroczystego, twardego
tworzywa do zawieszenia na smyczy, standardowy rozmiar 55x95 (orientacja
pozioma)
smycz - do zawieszenia w/w card holdera na identyfikator, szer. 15 mm barwiona
jednostronnie, z logotypami i nazwą Konferencji
długopis - metalowy, granatowy (ewentualnie ze srebrnymi elementami), z
logotypami i nazwą Konferencji
notatnik konferencyjny - co najmniej 30 stron format B5, gładki, utwardzone
kartonowe okładki, w tym przednia z tytułem Konferencji, z logotypami i nazwą
Konferencji na każdej kartce
pendrive (pamięć USB) - pojemność co najmniej 4 GB, obudowa plastikowa, interface
USB 2.0 lub 3.0, kolor granatowy (ewentualnie ze srebrnymi elementami) z
logotypami i nazwą Konferencji
ekonomiczny materiał promocyjny związany z fotowoltaiką - powerbank z
ogniwem PV - pojemność minimum 5000 mAh, ładowanie za pomocą światła
słonecznego, wejście USB, szczelna silikonowa obudowa, latarka LED, deklaracja
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zgodności CE – oświadczenie oferenta, typ portu wejściowego micro-USB, typ portu
wyjściowego USB, z logotypami i nazwą Konferencji
g) ekologiczna papierowa torba - brązowy papier Kraft, rozmiar min 25x32cm, z
logotypami i nazwą Konferencji
3. Wyszczególnienie dodatkowych prac do zamówienia
3.1. Oznaczenie poszczególnych materiałów informacyjnych i promocyjnych logotypami
(IMIM PAN, MNiSW oraz Programu Dialog) i wymaganymi opisami, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie regulacjami dla projektów finansowanych w ramach
programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach
2017-2018 - wg wzorów dostarczonych przez IMIM PAN
3.2. Bezpłatny transport materiałów informacyjnych i promocyjnych
Zamawiającego

do siedziby

III ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
IV. TERMIN USŁUGI
Zamówienie musi być zrealizowane w terminie:
Termin realizacji dostawy: do 30.03.2018 r do godz.14:00.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
zawierać nazwę i adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP,
Regon, KRS lub CEIDG, określać cenę za wykonanie usługi, płatność przelewem po
wykonaniu całości zamówienia. Do oferty proszę dodać opis materiałów informacyjnych i
promocyjnych oraz oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
przetargi@imim.pl, lub faksem na nr: + 48 12 295-28-04 do dnia 12.03.2018 roku do
godziny 12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
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VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena (koszt)

100

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela mgr Marek Pac pod numerem telefonu 12 295-28-45, pod
adresem e-mail: przetargi@imim.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
X. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. Formularz oferty – Załącznik nr 1,
2. Opis materiałów informacyjnych i promocyjnych,
3. Oświadczenie oferenta o posiadanej deklaracji zgodności CE,
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
NAZWA WYKONAWCY: ............................................................................................................
ADRES: ............................................................................................................................................
TEL./FAX/ E-MAIL .........................................................................................................................
NIP.................................................................... REGON .................................................................
BANK/ NR KONTA .......................................................................................................................
Do:

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A. Krupkowskiego
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest: dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych, oferuję realizację przedmiotu
zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym:
Cena netto: …………………………PLN
Cena brutto ………………..………PLN, słownie: ………………………………...…… PLN,
Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości ...................... % tj. ................................................... PLN

Miejscowość, ...................................................., dnia ......................................................................... r.

...................................................................................................

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
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