
 

 

 

Warszawa, 2Warszawa, 2Warszawa, 2Warszawa, 24444    lipcalipcalipcalipca    2012 r2012 r2012 r2012 r....    

    

ZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWEZAPYTANIE OFERTOWE    NR NR NR NR 2012201220122012/04/04/04/04    

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zwraca się z zapytaniem ofertowymzapytaniem ofertowymzapytaniem ofertowymzapytaniem ofertowym  

o podanie cenypodanie cenypodanie cenypodanie ceny druku dwóch publikacji w ramach druku dwóch publikacji w ramach druku dwóch publikacji w ramach druku dwóch publikacji w ramach projektu „Myśleć pracować współpracować. Kompetencje 

społeczne na rynku pracy”.  

 

1. Zamawiający:1. Zamawiający:1. Zamawiający:1. Zamawiający:     

Polska Fundacja Dzieci i MłodzieżyPolska Fundacja Dzieci i MłodzieżyPolska Fundacja Dzieci i MłodzieżyPolska Fundacja Dzieci i Młodzieży 

ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa 

tel.: (22) 826 10 16, fax.: (22) 826 10 16, e-mail: pcyf@pcyf.org.pl  

NIP: 525-14-34-543, Regon: 011566612, KRS: 0000113705 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:2. Opis przedmiotu zamówienia:2. Opis przedmiotu zamówienia:2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku dwóch publikacji, w ramach ww. projektu.druku dwóch publikacji, w ramach ww. projektu.druku dwóch publikacji, w ramach ww. projektu.druku dwóch publikacji, w ramach ww. projektu. Wycena 

druku publikacji powinna być oparta o poniższe wytyczne i zawierać wszystkie elementy przedmiotu 

zamówienia: 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:    

 

Publikacja nr 1Publikacja nr 1Publikacja nr 1Publikacja nr 1    

Tytuł: Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy. Poradnik dla nauczycieli: 

� Liczba sztuk: 620 

� Gramatura papieru:  

- okładka: 300g/m2 

- środek: 80g/m2 

� Format: 210x297 mm 

� Liczba stron: 68+4 okładki 

� Kolor:  

- okładka: 4+0  

- środek: czarno-biały 

Sposób oprawy: klejona 

� Inne:  

- druk dwustronny, 

- ilość stron kolorowych: 2 (okładka) 

- tekst do wydruku dostarczony przez zamawiającego w formacie .pdf. 

 

Publikacja nr 2Publikacja nr 2Publikacja nr 2Publikacja nr 2    

Tytuł: Trening kompetencji społecznych. Scenariusze lekcji:    

� Liczba sztuk: 620 

� Gramatura papieru:  



 
- okładka: 300g/m2 

- środek: 80g/m2 

� Format: 210x297 mm 

� Liczba stron: 235+4 okładki 

� Kolor:  

- okładka: 4+0  

- środek: czarno-biały 

� Sposób oprawy: klejona 

� Inne:  

- druk dwustronny, 

- ilość stron kolorowych: 2 (okładka) 

-  tekst do wydruku dostarczony przez zamawiającego w formacie .pdf. 

 

4444. Cel wyceny: . Cel wyceny: . Cel wyceny: . Cel wyceny: Wybór zleceniobiorcy na druk publikacji.  

 

5555. Termin realizacji:. Termin realizacji:. Termin realizacji:. Termin realizacji: 

20 sierpnia 20 sierpnia 20 sierpnia 20 sierpnia 2012012012012222    rokurokurokuroku    

 

6666. Sposób przygotowania oferty: . Sposób przygotowania oferty: . Sposób przygotowania oferty: . Sposób przygotowania oferty: Zgodnie z formularzem ofertowym. 

 

7777. Kryterium wyboru oferty:. Kryterium wyboru oferty:. Kryterium wyboru oferty:. Kryterium wyboru oferty:        cena – 100%  

 

8888. Miejsce i termin złożenia oferty:. Miejsce i termin złożenia oferty:. Miejsce i termin złożenia oferty:. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Siedziba Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa) lub przesłać faksem 

na nr: 022 826 10-16, e-mail: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl do dnia: 

8888/0/0/0/08888/2012 roku, do godz. 16:00/2012 roku, do godz. 16:00/2012 roku, do godz. 16:00/2012 roku, do godz. 16:00. 

 

9999. Zapytania o przedmiot . Zapytania o przedmiot . Zapytania o przedmiot . Zapytania o przedmiot zamówienia:zamówienia:zamówienia:zamówienia: 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 

Sławomir PiwowarczykSławomir PiwowarczykSławomir PiwowarczykSławomir Piwowarczyk, tel. /022/ 826 10 16, e-mail: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl . 

 

10. 10. 10. 10. Załączniki: Załączniki: Załączniki: Załączniki: Formularz ofertowy 

 


