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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ: 

DRUKU MONOGRAFII „Modyfikacje elektrod na bazie srebra w aspekcie 
zastosowań w krzemowych krystalicznych ogniwach fotowoltaicznych” 

 
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: wykonanie usługi druku „Modyfikacje elektrod na bazie 

srebra w aspekcie zastosowań w krzemowych krystalicznych ogniwach 
fotowoltaicznych” 

2. Specyfikacja techniczna publikacji oraz opis sposobu realizacji zamówienia : 

a) Format B5  

b) Ilość stron: do 180 

c) Nakład: 100 egzemplarzy 

d) Kolorystyka: druk dwustronny kolorowy 

e) Publikacja klejona 

f) Papier środek: kreda 100 g 

g) Okładka: kolorowa, drukowana na kartonie jednostronnie kredowana 250 g  

h) Oznaczenie publikacji nr ISBN, zgodnie z informacją dostarczoną przez IMIM PAN  

i) Przygotowanie projektu okładki, strony tytułowej i strony redakcyjnej (wg 

wytycznych Zamawiającego), skład, przygotowanie do druku 

j) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wydruk próbny w terminie do 3 dni 
kalendarzowych od dnia przekazania przez Zamawiającego plików z zapisem 

elektronicznym publikacji w formacie *.doc, *.docx 

k) Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje uwagi do wydruku próbnego w terminie 

do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania tego wydruku 

l) Wykonawca po wykonaniu korekty zgodnie z uwagami przekazanymi przez 

Zamawiającego dostarczy w naznaczonym terminie publikację będącą 

przedmiotem zamówienia w ilości 100 egzemplarzy do siedziby Zamawiającego 

 

3. Wyszczególnienie dodatkowych prac do zamówienia 

3.1. Opracowanie graficzne, korekta i skład publikacji 



 

 

3.2. Bezpłatny transport publikacji do siedziby Zamawiającego 

3.3. Przygotowanie i przesłanie do Zamawiającego finalnej wersji plików pdf oraz wersji 

edytowalnej publikacji do umieszczenia na stronach internetowych i bazach danych 

III ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

IV. TERMIN USŁUGI  
Zamówienie musi być zrealizowane w terminie:   

Termin wykonania usługi: do 19.09.2018 r. 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
Oferta powinna:  

zawierać nazwę i adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, 

Regon, KRS, określać cenę za wykonanie usługi, płatność przelewem po wykonaniu całości 

zamówienia. 

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

przetargi@imim.pl oraz kazimierz.drabczyk@wp.pl  lub faksem na nr: + 48 12 295-28-
04 do dnia 07.09.2018 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.  

  

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, lub Kazimierz Drabczyk pod numerem telefonu 33 

8174249 pod adresem e-mail: kazimierz.drabczyk@wp.pl 

IX. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

X. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

Formularz oferty – Załącznik nr 1 



 

 

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: wykonania usługi druku „Modyfikacje elektrod na bazie srebra w aspekcie 
zastosowań w krzemowych krystalicznych ogniwach fotowoltaicznych”, 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 


