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Rzepiennik Suchy 26/02/2020 

 

ZAPYTANIE O CENĘ nr 1/2020 

 

Przedmiotem zapytania jest skład, projekt okładki, łamanie, druk i dostawa poniższych pozycji: 

 

1. Album  

 format bloku 210 x 275 mm – zadruk 4/4 

 objętość 100 stron 

 oprawa twarda, szyta, grzbiet prosty, kapitałka biała  

 środek kreda matowa 170 g,  

 oklejka 4/0 + folia soft touch +UV wybiórczy 

 wyklejki – offset biały ok 140g – 1/0 pantone (1 kolor) 

 nakład – 1000 egzemplarzy 

 ISBN  
 

2. Śpiewnik 

 format A5,  

 objętość 100 stron,   

 nakład  - 1000 egzemplarzy, 

 oprawa miękka (klejona,  karton 250g+folia, kolor 4+0),  

 środek papier książkowy 70 g/m2, kolor 1+1,  

 ISBN 
 

3. Książka 

 format A5, zadruk 4 x 4 

 objętość 100 stron,   

 nakład - 1000 egzemplarzy, 

 oprawa twarda, szyta, grzbiet prosty, kapitałka biała ,  

 oklejka 4/0 + folia soft touch +UV wybiórczy 

 środek papier książkowy 90 g/m2, kolor 4/4  

 ISBN 
 

Termin realizacji i dostawy zamówienia do 15 czerwca 2020r.  

Rozliczenie na podstawie wystawionej faktury. 
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Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej: 

- nazwę i adres oferenta, 

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,  

- wartość oferty (netto oraz brutto), 

- termin ważności oferty 

 

Wskazane jest by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje np. dodatkowe funkcje 

dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys 

ofertowy itd. 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub opatrzona pieczątką firmową, 

podpisana przez oferenta oraz posiadać datę sporządzenia. 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: 

rzepiennikjutra@wp.pl. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 05/03/2020 r.  do godz. 16.00 

Osoba do kontaktu: Anna Koczwara – tel. 668 351 101 

   

 

  

 

Z poważaniem  

Anna Koczwara 

 

 

 

 


