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Znak postępowania: DAT.ZO.272.02.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wykonania usługi druku publikacji pokonferencyjnej
„Międzynarodowa Sesja Naukowa Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz 1869–1927.
Twórczość – Konteksty – Przyczynki”

Muzeum Okręgowe w Suwałkach zaprasza do składania ofert na druk publikacji
pokonferencyjnej dotyczącej twórczości Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza.
Zamawiający:
Nazwa:
Adres:
Strona internetowa:
e-mail:
tel.:

Muzeum Okręgowe w Suwałkach,
ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki
www.muzeum.suwalki.pl
przetargi@muzeum.suwalki.pl
87 566-57-50

1. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone na podstawie Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Muzeum
Okręgowego w Suwałkach z dnia 15.02.2021 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu
udzielania zamówień publicznych, których wartości nie przekracza 130 000,00 zł.
Zamówienie dotyczy projektu z programu Interreg Nr LT-PL-5R-389 The form
of connection: Arts and Literature

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest druk publikacji pokonferencyjnej „Międzynarodowa Sesja
Naukowa Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz 1869–1927. Twórczość – Konteksty –
Przyczynki”. Publikacja będzie dwujęzyczna – w języku polskim i litewskim.
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Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:
– 600 egzemplarzy
– wymiary 210 x 270 mm,
– objętość ok. 250 stron,
– środek: kolor 4+4 (w tym kolorowa wkładka z ilustracjami);
– papier Arctic Volume White 150 g/m2 lub odpowiednik;
– okładka kartonowa z głębokimi skrzydełkami uszlachetniona folią matową zewnętrzną,
kolor 4+0, karton minimum 300 g/m2,
– oprawa szyto-klejona.
Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć
się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego
producenta ale wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy –
parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie.
3. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie ma zostać wykonane w terminie do dnia 25.07.2022 r.

4. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego
zapytania.

5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
przetargi@muzeum.suwalki.pl
w terminie do 05.07.2022 r. do godz. 11.00
Oferta przesłana po tym terminie nie będzie podlegała ocenie.

6. Istotne postanowienia zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiającemu wyłącznie wyroby wolne
od wad, muszą spełniać wymagania jakościowe określone w opisie przedmiotu zamówienia
oraz posiadać wysokie walory użytkowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: produktów wadliwych,
o nieodpowiedniej jakości oraz nie odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, do odebrania od Zamawiającego
wadliwego towaru i ponownego dostarczenia nowego, niewadliwego towaru.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi na dostarczone materiały wynosi 2 rok.
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7. Ocena ofert
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
cena - 100%
O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną
w dniu 05.07.2022 r. do godz. 15.00.

8. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela:
1) w sprawach merytorycznych: Eliza Ptaszyńska - Dział Sztuki Muzeum Okręgowego
w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81, Suwałki, godziny urzędowania: 8.00 – 15:00 w dni
robocze, tel. 87 566 57 50 wewn. 8
2) w sprawach formalnych: Zastępca Dyrektora Muzeum Okręgowego w Suwałkach,
Wiesław Kapla, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81, Suwałki
godziny urzędowania: 8.00 – 15:00 w dni robocze, tel. 87 566 57 50
e-mail: przetargi@muzeum.suwalki.pl

9. Załączniki
Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Elektronicznie podpisany
Jerzy
przez Jerzy Brzozowski
Data: 2022.06.23 09:42:31
Brzozowski +02'00'
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