Toruń, dn. 06.05.2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego) przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zaproszenia do złożenia ofert na
wykonanie kampanii promocyjnej województwa kujawsko – pomorskiego poprzez edukację
regionalną.
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie insertu promującego województwo kujawsko-pomorskie
poprzez edukację regionalną w ramach projektu pn. "Edukacja regionalna drogą do umocnienia
tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015"
na potrzeby promocji Wojewódzkiego Konkursu „Oni tworzyli naszą historię”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Insert PROMOCYJNY
wkładka 4 strony.
Papier – holmen
Format – 263x306,9 mm – ilość stron: 4
wydanie magazynowe – (piątek) - full color (88 tys.)
Nakład - 90 000 egz. (w tym 2000 szt. z dostawą do Zamawiającego)
W zakresie tego zlecenia należy przygotować redakcyjnie projekt tekstów oraz zakres zdjęć
Należy przygotować całą zawartość dodatku i „złożyć” graficznie projekt, który powinien
po akceptacji być przygotowany do druku
Wykonawca wykona i dostarczy 2000 szt. dodatkowego kolportażu do siedziby
Zamawiającego na adres: Departament Kultury i Edukacji, ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń.
Termin wykonania projektu insertu – do 12 czerwca 2015 r.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia (insert w magazynie) – najpóźniej do 26
czerwca 2015 r.
2. Miejsce dostarczenia:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Kultury
i Edukacji, Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów, p. 62, ul. Św. Jana 1/3,

3. Płatność:
- termin płatności 30 dni, płatne przelewem,
- faktura VAT wystawiona na Województwo Kujawsko-Pomorskie (Plac Teatralny 2, 87-100
Toruń, Regon 092350613, NIP 956 19 69 536).
4. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena za realizację zamówienia spełniającego wszystkie wymagania zawarte
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Oferta powinna zawierać:
Ofertę cenową brutto obejmującą przedmiot zamówienia, wyrażoną w złotych polskich (PLN),
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę proszę dostarczyć do dnia 11 maja 2015 r.
k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl

do godziny 12.00 na adres:

Osoba do kontaktu: Kamila Łajczak, Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 883 359 314, kontakt mailowy: k.lajczak@kujawskopomorskie.pl

