Poznań, 17.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe

ABRYS Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Dalekiej 33, 60–124 Poznań zaprasza do składania
ofert na wykonanie:
„Przygotowania poligraficznego miesięcznika Przegląd Komunalny oraz będących ich
integralną częścią dodatków specjalnych w roku 2018”.

1. Czas realizacji zamówienia określony będzie w miesięcznym harmonogramie
wydawniczym przy czym:
 Zamawiający dostarcza 60 % materiałów do przygotowania poligraficznego w
drugiej połowie okresu przeznaczonego na ten zakres prac,
 Wykonawca realizuje fotoskład stron sukcesywnie w miarę otrzymywania
materiałów od Zamawiającego zalecany czas realizacji - 24 h.
2. Wykonawca dostarcza pliki stron przygotowane według wytycznych drukarni.
3. Wykonawca archiwizuje i dostarcza pliki w formacie PDF do e-wydań wg określonych
przez Zamawiającego wytycznych.
4. Prace nad czasopismem (w tym wprowadzanie korekt przez Zamawiającego)
prowadzone będą przy wykorzystaniu oprogramowania InCopy oraz oprogramowania i
usług zdalnego dostępu do plików świadczonych przez jednego ze wskazanych
dostawców (Google Inc., Amazon Inc., Dropbox, Inc.). Zamawiającego przekaże
Wykonawcy informacje potrzebne do prawidłowego korzystania z takiego połączenia.
5. Zamawiający zakłada wydanie 12 zeszytów miesięcznika Przegląd Komunalny i 12
zeszytów Dodatków.
6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do 24.11.2017 r. godz. 9.00 lub
drogą elektroniczną na adres przetarg@abrys.pl
7. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty zamieszczonym poniżej.
8. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów i udzielania informacji jest
Tomasz Szymkowiak, dyrektor ds. wydawnictw, 660 762 419, t.szymkowiak@abrys.pl.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Informacje dotyczące prac

Przygotowanie poligraficzne miesięcznika PRZEGLĄD KOMUNALNY

Dane techniczne jednego numeru:
•

•

Oprawa klejona. Objętość podstawowa: 100 stron w formacie 205 x 295.
◦ okładka: 1 arkusz 4 stronicowy, 4 + 4, papier kredowy 200 g/m2, jednostronnie
foliowany.
◦ wnętrze: 6 arkuszy (16 stronicowych) 4 + 4, papier kredowy 80 g/m2,
Przygotowanie poligraficzne miesięcznika PRZEGLĄD KOMUNALNY obejmuje:
◦ fotoskład 35 stron kolorowych reklamowych, w tym I strona okładki, według
przedstawionych projektów (średnio 3-4 fotografie na 1. stronę),
◦ fotoskład stron redakcyjnych: 55 pełen kolor (średnio 2 fotografie/grafiki/ tabele na
1. stronę), według przedstawionych makiet,

Przygotowanie poligraficzne DODATKÓW SPECJALNYCH

Dane techniczne jednego numeru:
•

•

Oprawa szyta. Objętość podstawowa: 36 stron w formacie 205 x 295:
◦ okładka: 1 arkusz 4 stronicowy, 4+4, papier kredowy 150 g/m2, jednostronnie
lakierowana,
◦ wnętrze: 2 arkusze 16 stronicowe, 4 + 4, papier kredowy (mat) 80 g/m2.
Przygotowanie poligraficzne dodatków specjalnych obejmuje:
◦ fotoskład stron redakcyjnych: 36 pełnokolorowych według przedstawionych makiet
(średnio 2 fotografie/grafiki/tabele na 1. stronę),
◦ fotoskład 16 stron kolorowych reklamowych, w tym strony okładki, według
przedstawionych projektów (średnio 4 fotografie na 1. stronę),

Oferta

Oferujemy wykonanie usługi – przygotowanie poligraficzne czasopism (cena w zł netto)
według poniższej tabeli:

Przegląd Komunalny
fotoskład jednej strony kolorowej reklamowej

netto

fotoskład jednej strony redakcyjnej

Dodatki Specjalne
fotoskład jednej strony kolorowej reklamowej

netto

fotoskład jednej strony redakcyjnej

........................., dnia ..................

…........................................................
Pieczęć i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

