Bielsko-Biała 08.09.2017
Zapytanie o cenę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 Euro.
Załącznik nr 1

W związku z przystąpieniem przez Fundację Ludzie-Innowacje-Design z siedzibą w Bielsku-Białej
wspólnie z Partnerem Czeskim Mikroregion Stonavka – do realizacji projektu pn.”Równowaga Projekt
Arting 2017” Fundacja zaprasza do złożenia oferty na realizację poniższych usług.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 ) fundacja zwolniona jest z obowiązku stosowania jej przepisów.
Zakres usług objętych zamówieniem:
L
p.

Nazwa usługi

Zakres usługi

Termin
realizacji

Proponowana przez
oferenta kwota w zł
netto

1

Stworzenie
spójnego
projektu
graficznego

(identyfikacja wizualna) konkursu oraz akcji
edukacyjnej, w tym: koncepcja graficzna strony
internetowej, projekt graficzny katalogu
wystawowego, plakatów/ulotek, plansz

2

Digitalizacja
prac
konkursowych

(około 60 szt.) poprzez obróbkę cyfrową do
wykorzystania w materiałach drukowanych i
filmie

II 2018

3

Przygotowanie
do druku
dwujęzycznego
katalogu

skład, korekta tekstu, ok. 60sr - prace
konkursowe , artykuły edukacyjne

II 2018

4

Druk katalogu

Ok. 60 stron, w formacie A4, Kolor 4x4,
papier 200 g/m2, klejenie; wraz z
opracowaniem wersji .pdf kataloguudostępnienie na stronie internetowej
projektu.

III 2018

5

Produkcja
plansz
wystawowych

nadruk na podkładach w formacie 100 x 100
cm , 24 szt. 4 kolory, pcv 5mm

III 2018

6

Przygotowanie
do druku, druk
dwujęzycznego
plakatu/ulotki

500szt, format B2 łamany na 4, 4+4 kolory,
papier ok.130g

III 2018

7

Opracowanie
koncepcyjne i
tekstowe storyboard dwujęzycznego
filmu

Czas ok. 10’, tłumaczenie txt

II 2018

8

Produkcja filmu

Podsumowanie konkursu, czas ok. 10’

III 2018

vat

brutto

XII 2017

”Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG V-A Republika Czeska –
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy”

9

Obsługa
konferencji

Obsługa konferencji naukowo/tematycznej
wraz z wystawą pokonkursową
zapewnieniem aranżacji wystawy, obsługa
techniczna ,obsługa multimedialna

III 2018

10

Przeprowadzeni
e cyklu 6
seminariów
edukacyjnych

uroczyste otwarcie wystawy, ok. godzinna
prelekcja edukacyjna w temacie
zrównoważonego rozwoju.

III, IV, V,
VI 2018

11

Organizacja
cyklu 6 wystaw

Czas jednej wystawy 5-14dni, wystawy po
obu stronach granicy: Bielsko, Katowice,
Kraków, Ostrava. Komorni Lhotka Czechy, w
tym: obsługa techniczna wystawy - montaż,
demontaż, nagłośnienie, oświetlenie,
obsługa multimedialna, usługa transportu

III, IV, V,
VI 2018

12

Wykonanie
podstrony
internetowej

Wykonanie dwujęzycznej podstrony
internetowej promującej projekt

I 2018

13

Produkcja rollupa

Informacja o projekcie

III 2018

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz
wykonania

zamówienia, w związku z czym powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w powyżej określonych terminach.
Ofertę prosimy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Ludzie-Innowacje-Design, ul. Gazownicza 9,
43-300 Bielsko Biała do dnia 25.09.2017.
W razie dodatkowych pytań dotyczących realizacji w/w usług prosimy o kontakt.
Fundacja Ludzie-Innowacje-Design
ul. Gazownicza 9, 43-300 Bielsko Biała
tel: (33) 828 25 23

”Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG V-A Republika Czeska –
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy”

