
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (IWUZ) 
 

w trybie zapytania ofertowego 
 

NA DRUK I DOSTAWĘ KSIĄŻEK 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

INSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 

tel. (085) 682 77 50, fax (085) 682 77 52, e-mail: mripas@ibs.bialowieza.pl 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa do Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk 
publikacji książkowej w ramach realizacji projektu „e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych 
ssaków leśnych południowego Podlasia”. 
 
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Druk książki wg poniższych wytycznych: 
 

� Nakład:  600 egzemplarzy (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia nakładu  

o ilość proporcjonalną do pozostałych środków przeznaczonych na druk książki) 

� Format:  podstawa x wysokość 170x240 mm po obcięciu; 

� Objętość: 80 stron plus okładka; 

� Druk:   wszystkie arkusze oraz okładka w kolorze; 

� Materiały: środek – papier biała kreda dwustronnie matowa 115 g/m2, 
okładka – biały karton jednostronnie kredowany 300 g/m2, folia matowa; 

� Technika druku: wymagane naświetlanie CTP z plików elektronicznych bezpośrednio na płytę  
   offsetową;  

nie zgadzamy się na przygotowanie materiału do druku za pośrednictwem  
       drukowanych kalek i matrycy; 

� Oprawa:  pojedynczy arkusz drukarski szyty nicią i klejony do okładki kartonowej; 

 

2. Materiały wydawnicze zostaną przygotowane w całości przez Zleceniodawcę i zapisane na 
nośnikach cyfrowych (DVD-ROM) w formacie EPS, pdf i CorelDraw. 

 
3. Koszty dostarczenia do Instytutu Biologii Ssaków w Białowieży wydrukowanych książek ponosi 

drukarnia. 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin realizacji: do 29.12.2014 r. z przewidzianym 4 dniowym okresem na podpisanie do druku po 
sprawdzeniu przez Zamawiającego wydruku wstępnego (ozalidów) przekazanych przez 
zleceniobiorcę kurierem/priorytetem. 

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ORAZ OTWARCIA OFERTY 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia  18.12.2014 r. do godziny 10:00 na adres: 
 
Instytut Biologii Ssaków PAN 
ul. Waszkiewicza 1 
17-230 Białowieża 
 
lub przesłać mailowo na adres:  annamilko@ibs.bialowieza.pl  
 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁO ŻENIA OFERTY 

1. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w IWUZ.  
2. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w specyfikacji oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, 
zgodnej z wymaganiami Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawca 
zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia 
do siedziby Zamawiającego. 

2. Cena oferty musi być podana w walucie polskiej i uwzględniać podatek VAT.  

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryteria oceny ofert, jakimi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert i wyborze oferty 
najkorzystniejszej: 

Cena  100 % 

 
OSOBA DO KONTAKTU 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: 

Anna Milko - tel. 085 682 77 50 

e-mail: annamilko@bs.bialowieza.pl  

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

 


