ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie na potrzeby projektu: EDU-ARCTIC.PL. Promocja badań naukowych w
obszarach polarnych narzędziem umiędzynarodowiania oraz kształtowania pozytywnego
odbioru społecznego polskiej nauki, objętego umową 0084/DLG/2019/10, finanso wanego ze
środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „DIALOG”
I. Zamawiający
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa
sn@igf.edu.pl

II. Przedmiot zamówienia: Opracowanie graficzne oraz produkcja 500 lub 1000 talii
kart do gry
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne oraz produkcja, konfekcjonowanie i
dostarczenie 500 lub 1000 talii kart ze zdjęciami promującymi regiony polarne wraz z
dostawą do siedziby Zamawiającego.
III. Szczegółowa specyfikacja zamówienia
Produkcja 500 lub 1000 talii kart do gry:
1. Opracowanie graficzne pudełka zgodnie z wymogami Zamawiającego (w tym
umieszczenie wymaganych w projekcie logotypów) i uzyskanie akceptacji
2. Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku kart z wykorzystaniem zdjęć i
krótkich opisów zdjęć dostarczonych przez Zamawiającego i uzyskanie akceptacji
3. Druk 500 lub 1000 kompletów, w tym:
a) Druk pudełka: kartonik 300g pokryty folią błyszczącą, nadruk w pełnym
kolorze 4+0.
b) Druk kart: 54 karty o wymiarach 88 mm x 57 mm, zaokrąglone rogi, karton
200g, nadruk dwustronny w pełnym kolorze 4+4, pokryte folią błyszczącą; karty z
jednolitym rewersem, zawierającym logotyp projektu, awers – ze zdjęciami i
podpisami na środku karty oraz oznaczeniami standardowymi dla kart: 4 kolory –
pik, kier, karo, trefl; 3 figury – walet, dama, król; 2 jokery w talii); wymiary kart 88
mm x 57 mm, zaokrąglone rogi
4. Konfekcjonowanie 500 lub 1000 zestawów
5. Dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie
IV. Miejsce i termin składania ofert
a) oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego należy składać
pocztą elektroniczną na adres edukacja@igf.edu.pl do dnia 06.04.2020 r. do godz. 13.30,
b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
V. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 15.05.2020r.

VI. Płatności
Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14
dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.
VII. Warunki wymagane od wykonawców:
– akceptacja treści zapytania bez zastrzeżeń,
– sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia.
VIII. Kryteria oceny
Opis kryteriów stosowanych przy wyborze oferty
Oferty zostaną ocenione wg następującego kryterium:
Nazwa kryterium
Cena brutto ofert

Waga
100 %

najniższa zaoferowana cena brutto
Wartość punktowa oferty badanej = ---------------------------------------------- x 100
cena brutto badanej oferty
Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizacji spotkania
online z wybranymi Wykonawcami w celu ustalenia szczegółów zamówienia.
IX. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania
ofertowego do upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.
3. Na podstawie zebranych ofert Zamawiający zdecyduje o liczbie talii kart do
wyprodukowania (500 lub 1000 sztuk).

