Nowiny, dnia 28.11.2017 roku
ROZEZNANIE RYNKU NR 1 Z DNIA 28.11.2017 roku
na udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 50 tys. PLN netto.
.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie graficznych
projektów, druk, przygotowanie oraz dostawę materiałów związanych z działaniami informacyjnopromocyjnymi w ramach projektu pt. „Innowacyjne mikrofalowe urządzenie do pomiaru punktowego
wilgotności w płytach z tworzyw sztucznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020
Działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy o dofinansowanie
POIR.01.01.01-00-0954/16
Celem rozeznania rynku jest wyłonienie Wykonawcy, którego będzie opracowanie graficzne oraz
przygotowanie wraz dostawą do Zamawiającego na potrzeby realizowanego projektu.
ZAMAWIAJĄCY
Lepolam Wichrowscy Spółka Jawna
ul. Przemysłowa 35
26-052 Nowiny
NIP: 657 181 59 22
e-mail: projekt@lepolam.com.pl
www.lepolam.pl
1. Opis przedmiotu zamówienia :
Opracowanie graficzne projektów zgodnie z wytycznymi NCBIR oraz polityką informacyjną Zamawiającego,
druk, przygotowanie i dostawa następujących materiałów informacyjno-promocyjnych:
Lp.

Nazwa materiału

Wymagania techniczne

1.

Tablica informacyjna
[plexa na dystansach]

Wymiary: 120x80 cm
plexa bezbarwna 5mm, cięcie laserem, nadruk CMYK + BIAŁY, dystanse
ze stali nierdzewnej 25mm

1.

Plakat informacyjny

2.

Tabliczki informacyjne –
zatrudnienie

Ilość: 1 sztuka
Wymiar – A3,
Plakat papierowy A3 / płyta pcv na dystansach
Układ tekstu: pionowy
Ilość: 50 sztuk
Format: A4
Układ tekstu: poziomy
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pracowników
Wymiary: dibond 3mm, ścianka 0,3mm,
Wykonanie: srebrny matowy, nadruk CMYK + BIAŁY, dystanse ze stali
nierdzewnej 25mm
Ilość: 10 sztuk
3.

Tabliczki
informacyjne/naklejki
na sprzęt laboratoryjny

Wymiary: 148x30 mm lub w zbliżonym rozmiarze
Wykonanie:
naklejki folia monomerowa oraz laminat, zadruk CMYK,
Ilość – 50 sztuk

4.

5.

6.

Papier
firmowy
w Format A4- kolor,
kolorze wg wymaganych
wytycznych
Projekt graficzny
Papier – kredowy, matowy
Układ tekstu-pionowy
Ilość: 1000 szt. kolorowy
Papier
firmowy
– Format A4 - czarno-biały
monochromatyczny wg
wymaganych
Projekt graficzny
wytycznych
Układ tekstu: pionowy
Papier - kredowy
preprint 90g, nadruk CMYK lub czarny
1000 szt. czarno-biary
Format-C5

Notatniki

Projekt graficzny
Karta w kratkę
offset 90g
Ilość - 100szt w paczce
25kart w notesie
7.

Rollup

8.

Prezentacja
multimedialna

Wymiary: 200x100 cm - kaseta + grafika
Projekt graficzny
Liczba – 1 sztuka
Full hd – 1920x1080
minimum 3 minuty prezentacji
Wykonanie scenariusza promocji projektu.
Materiały dodatkowe – animacje, przejścia filmowe
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9.

Opracowanie graficzne szablonu, Multimedia, zdjęcia, filmy itp.
Liczba: 1 sztuka
Strona
internetowa Opracowanie graficzne,
Zamawiającego
– Przygotowanie i dostosowanie do strony internetowej Zamawiającego
dostosowanie
do zgodnie z polityką informacyjną oraz wytycznymi NCBiR
realizacji projektu wraz
aktualizacją
Stworzenie zakładki i pod zakładek dotyczących projektu, dodanie
banneru na stronie głównej odwołującego do projektu oraz zapytań
ofertowych dotyczących projektu, dodanie w menu górnym strony łącza [linku] do projektu. Wszystko wykonane w technologii RWD. Dodatkowo wykonanie podstrony zawierającej aktualności projektowe.

2. Sposób przygotowania ofert :
1. Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
wariantowych.
2. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją
wiążącą.
3. Szacunkowy koszt opracowania graficznego, przygotowania druku powinien zostać ustalony według
kalkulacji własnej na poziomie cen 2017 r.
4. Wycena powinna obejmować:
1) koszt opracowania graficznego;
2) koszt przygotowanie i wydruku;
3) dostawy.
5. Kryteria wyboru ofert: Najniższa cena ofertowa.
6. Opis sposobu obliczenia ceny: W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia, niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest
zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o
obowiązujący podatek VAT (cena brutto). Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę
obowiązuje przez cały okres obowiązywania podpisanej, po wyborze oferty, umowy i nie będzie
podlegała waloryzacji.
7. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić według załączonego formularza ofertowego,
opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy. Ofertę
zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej,
zaklejonej kopercie z nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. Na kopercie należy podać nazwę i adres
wykonawcy oraz dopisać „Oferta w ramach projektu pt. „Innowacyjne mikrofalowe urządzenie do
pomiaru punktowego wilgotności w płytach z tworzyw sztucznych”.
8. Oferty złożone po terminie oraz dostarczone w sposób niezgodny z ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane
3. Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres:
Lepolam Wichrowscy Spółka Jawna
ul. Przemysłowa 35
26-052 Nowiny
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Ofertę należy składać do dnia 6 grudnia 2017 roku. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Termin i miejsce realizacji umowy:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z harmonogramem realizacji projektu:
I etap – okres realizacji badań przemysłowych – 01.10.2017-30.06.2019
II etap – okres realizacji prac rozwojowych – 01.07.2019 -30.06.2020
2. Miejsce realizacji zamówienia:
Lepolam Wichrowscy Spółka Jawna,
ul. Przemysłowa 35,
26-052 Nowiny
13. Osoby uprawnione do porozumienia z Wykonawcami:
Pan Jarosław Wichrowski
tel. +48 602 272 979
e-mail: jaroslaw.wichrowski@lepolam.com.pl
Pani Aleksandra Wichrowska – Kierownik Projektu
tel. +48 667 965 236
e-mail: projekt@lepolam.com.pl
Załączniki
a) Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
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FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizacje zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
a) netto: …………………………………………………..zł, słownie: ……………………………………………………………………………
b) podatek VAT: ……………. %, tj. ……………………………zł słownie:…………………………………………………………………
c) brutto: ……………………………………………………………. zł, słownie:………………………………………………………………..
2. Termin realizacji zamówienia: ………………………………………………………………………
3. Termin gwarancji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem
zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym
realizację zamówienia.
5. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej
wykonanie zamówienia.
6. Oświadczamy, ze zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki akceptujemy i zobowiązujemy się,
w przypadku uznania przez zamawiającego naszej oferty do za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(data, podpis i pieczęć Wykonawcy) *
Załączniki:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………

* Ofertę wraz z załączonymi dokumentami podpisuje osobiście Wykonawca lub inna osoba upoważniona przez Wykonawcę do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy. W takim wypadku załącza pełnomocnictwo
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