Zapytanie ofertowe nr Naber Polska/23/2019/1.4.4
z dnia 8 lutego 2019 roku
Naber Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z planowanym zakupem materiałów
promocyjnych w postaci katalogów – wzorników palet kolorów w ramach realizacji projektu pod nazwą
„Umiędzynarodowienie działalności Naber Polska Sp. z o.o. poprzez certyfikację wyrobów oraz dostosowanie
możliwości badawczo – rozwojowych laboratorium, systemu zamówień i konfekcjonowania do oczekiwań
kontrahentów zagranicznych”, dofinansowanego w ramach poddziałania 1.4.4 „Internacjonalizacja MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, zwraca
się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
Zapytanie dotyczy katalogu – wzornika palet kolorów, struktur i efektów wymalowanych na blaszkach
aluminiowych umieszczonych w katalogu (500 szt.), (kod CPV: 22462000-6 – Materiały reklamowe)
wykonanego według następujących wytycznych:




opracowanie projektu graficznego na podstawie informacji przekazanych przez zamawiającego,
format katalogu: 420 x 297 mm, składany na dwie części do A4,
druk katalogu: pełen kolor dwustronnie, folia matowa dwustronnie, papier karton o gramaturze 250
g/m2,
 blaszki o wymiarach 50 x 25 mm wykonane z blachy aluminiowej,
 grubość blaszki 0,5 mm,
 malowanie proszkowe blaszek z przekazanej przez zamawiającego farby proszkowej, zgodnie
z parametrami zamieszczonymi w kartach technicznych produktów,
 wycinanie oraz aplikacja blaszek do katalogu,
 42 kolory/blaszki w 1 katalogu,
 w środku katalogu przekładka ochronna zapobiegająca rysowaniu się blaszek.
Wszystkie materiały i czynności wymienione w powyższych wytycznych, niezbędne do wykonania przedmiotu
zapytania, zapewnia Oferent. Wyjątek stanowi farba proszkowa dostarczana przez Zamawiającego.
Ofertę cenową wraz z podpisem upoważnionej osoby należy przedstawić na niniejszym zapytaniu
ofertowym. Ofertę można złożyć osobiście, przesłać drogą pocztową na adres siedziby Naber Polska Sp. z o.o.
(10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 93g) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ksiegowosc@naberpolska.pl
w terminie do dnia 17 lutego 2019 r. do godziny 23:59.
Niniejsze postępowanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia, właściwe postępowanie w celu
wyboru wykonawcy odbędzie się w późniejszym terminie.
Składam(y) ofertę na przedmiot zamówienia:

Oferent (pieczątka):

Proponowana cena netto: ………………………………………………

Termin realizacji: ……………………………………………………………..
WAŻNOŚĆ OFERTY: 30 DNI

Data, podpis:

