„PRACA DLA NAS!”

Tytuł zadania publicznego: „Praca dla nas”
realizowanego na podstawie umowy o realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie od
2 do 5 lat budżetowych nr PS/B/VI/3/3/57/2017-2019 zawartej w dniu 17 marca 2017r.
Warszawa, dnia 04.07.2017
STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA EKON
ul. Mortkowicza 5
02-823 Warszawa

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
Numer ogłoszenia na stronie
http://wazon.org.pl/images/zapytanie_ofertowe_promocja_22.06.2017.docx
Dotyczy: Zapytanie ofertowe na usługę druku materiałów promocyjnych do projektu pod tytułem
"Praca dla Nas!" finansowanego ze środków m.st. Warszawa
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest druk materiałów promocyjnych do projektu pod tytułem
„Praca dla Nas!”, finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy w tym:
1. Roll up (stojak reklamowy):
Ilość: 1 sztuka, wymiary: nie mniejsze niż 80x200 cm,
Dane techniczne: druk na trwałym materiale, jednostronny, grafika zabezpieczona.
2. Ulotki reklamowe:
Ilość: 5000 sztuk, wymiary: format: A5,
dane techniczne: - druk dwustronny w pełnym kolorze, - papier: kredowy matowy, gramatura – min.
130 gr.
3. Plakaty
Ilość: 100 sztuk, wymiary format A2
Dane techniczne: pełny kolor, jednostronny, papier kreda, błysk 135 g.
4. Wizytówki (8 osób + 1 instytucjonalna):
Wizytówki standardowe, papier kreda mat 350 g, druk offsetowy, 4+4 pełny (full) kolor paleta CMYK,
obustronnie uszlachetnienie lakierem dyspersyjnym, rozmiar 90x50 . Zamówienie 1 rodzaju (imiennej)
wizytówki: 250 szt. Ilość wykonanych typów: 8 + 1 instytucjonalna
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów
finansowanych ze środków Miasta Stołecznego Warszawa zawartymi na stronie internetowej:
http://www.ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych/logotypy
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„PRACA DLA NAS!”

W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy wszystkie elementy graficzne ulotek, plakatów, roll up’a,
wizytówek, a także przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie do projektu objętego
niniejszym zamówieniem.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie:
01.07.2017 – 30.09.2017
II. OFERTY
Zamawiający w dniu 22 czerwca 2017 umieścił zapytanie ofertowe na stronie internetowej:
http://wazon.org.pl/images/zapytanie_ofertowe_promocja_22.06.2017.docx
Wpłynęły następujące oferty:
MEDIAKOLOR Sp. J.
Ul. Podchorążych 11, 09-407 Płock
III. OCENA OFERT
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe wpłynęła 1 oferta, która mieści się w kwocie, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania.
IV. WYBRANA OFERTA
MEDIAKOLOR Sp. J.
Ul. Podchorążych 11, 09-407 Płock
Protokół sporządzono dnia 04.07.2017

Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego
Karol Pawlak
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