
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 

ul. Mickiewicza 21 

38- 500 Sanok 

 

 

Sanok, 2019-01-15 

DO.262-05/19                                                     
                        

Wg rozdzielnika  

uczestnicy postępowania 

 

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego  

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  w imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 

Jana Grodka w Sanoku zapraszam do złożenia swojej oferty w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na 

Wykonanie druku publikacji studenckiej „Aktualne zagadnienia społeczno-

ekonomiczne w Polsce”. 

 

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem dołączonym do niniejszego pisma.  

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 stycznia 2019 roku,  

do godz. 10. 00 w pokoju 111. w wersji papierowej lub elektronicznej na adres 

asabat@pwsz-sanok.edu.pl  

 

Tekst publikacji może zostać przesłany na wniosek zainteresowanej drukarni,  

proszę zwrócić się z wnioskiem na adres mailowy asabat@pwsz-sanok.edu.pl  

    

 

       Z poważaniem  

 

  

mailto:asabat@pwsz-sanok.edu.pl
mailto:asabat@pwsz-sanok.edu.pl


 
Załącznik Nr 1  

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

                   

I etap - opracowanie graficzne (z materiałów własnych oraz przekazanych przez 

Zamawiającego) w tym projekt okładki, kompleksowe opracowanie składu tekstu książki, 

przygotowanie do druku: skład, łamanie, korekta techniczna i edytorska. 

 

II etap  - usługa wydawnicza: druk, oprawa i transport publikacji w stanie nienaruszonym do 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego dokonanego w cenie usługi. Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji publikacji w formie 

cyfrowej np. PDF. 

 

Liczba stron Ok.  184 

 

Liczba stron kolorowe wykresy -  druk w skali 

szarości 

26 wykresów kolor., 3 rys. kolor 

- druk w skali szarości 

 

Liczba rozdziałów 
Spis treści, 12 artykułów (rozdziałów) , 

bibliografia po każdym artykule 
Liczba znaków za spacjami    352 939 

Rozmiar czcionki 12 Times New Roman; Tytuły rozdziałów 12 

Times New Roman pogrubiona 

Zdjęcie kolorowe (tak, nie) Nie 
 

Zdjęcie czarnobiałe (tak, nie) ew. ilość 
Nie 

Rodzaj okładki  (twarda, miękka, gramatura, 

kolorowa, czarnobiała, laminowana) 

Okładka kreda gramatura 300 g + lakier UV, 

wielobarwna 

Rodzaj papieru (zwykły, kreda) papier offsetowy 90 g 

Ilość egzemplarzy 60 egzemplarzy 

 

 

 

Dodatkowe sugestie 

 Na stronie tytułowej (wewnątrz) należy 

zamieścić kolorowe  logo PWSZ w Sanoku, 

(zostaną przesłane do redakcji) 

 Numery stron w spisie treści, wykazie 

tabel i rycin musi wstawić redaktor w 

wydawnictwie; 

 Proszę w odpowiednim miejscu wpisać 

imię i nazwisko osoby, która wykonała 

skład i łamanie; 

 Proszę wstawić stopkę drukarni; 

 

Oprawa:  broszurowa, klejona, grzbiet prosty 

ISBN: (tak, nie) tak  

978-83-61802-31-0 musi wstawić redaktor  

w wydawnictwie. 

Format np. B5  - 176 x 250 mm 

 

*  do opisu dołączono odpowiednie materiały (tekst, logo PWSZ)  
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Załącznik do oferty 

.............................................. 

...............................................      ................................................. 
nazwa i adres oferenta   (pieczątka)                  (miejscowość, data) 

 

FORMULARZ CENOWY  

 

Lp. Nazwa  
elementów 

Typ elementów 
(oferowaną dostawę i usługę opisać dokładnie, co 

najmniej z taką szczegółowością jak opisano 

przedmiot zamówienia– należy podać typ, model 

produktu, wskazać producenta, itp.) 

 
Szt. 

Cena 
jednostkowa  

brutto 

Cena 
brutto 

ogółem 

1 Publikacja 

„Aktualne 

zagadnienia 

społeczno-

ekonomiczne w 

Polsce”. 
Opracowanie graficzne w 
tym projekt okładki, 
kompleksowe 
opracowanie składu 
tekstu książki, 
przygotowanie do druku: 
skład, łamanie, korekta 
techniczna i edytorska 
oraz  usługa 
wydawnicza: druk, 
oprawa i transport 
publikacji  
w stanie nienaruszonym 
do miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego 
dokonanego w cenie 
usługi. Wykonawca 
zobowiązany jest do 
przekazania 
Zamawiającemu 
ostatecznej wersji 
publikacji w formie 
cyfrowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60 

  

   
RAZEM 

 

 

 

Wartość brutto ogółem:  

Słownie: …………………………………………………………………………………. 
 

Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, np. 

upusty czy rabaty. Niedopuszczalne jest przy podawaniu ceny wprowadzanie zapisów typu: 

„na podane ceny udzielam 10% rabatu". Tak podany zapis nie będzie uwzględniony przez 

Zamawiającego przy ocenie ofert. Zaoferowany przez oferenta towar nie może być niższej 

jakości od wskazanego w opisie PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Należy pamiętać o pełnym 

i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji.  
                                                 

                                                  ............................................. 
(Podpis(y) upoważnionego(nych)                                                                                                                                        

przedstawiciela(i) oferenta) 
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Wzór formularza zamówienia /umowy 

 

 

Sanok, 2019-01-….. 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 
Z A M Ó W I E N I E/UMOWA 

 

 

1. Wykonawca:  
(nazwa firmy, adres) 

2. Przedmiot zamówienia:   

3. Ilość:  

4. Forma płatności: przelew  termin płatności: do 14 dni 

5. Cena: za kwotę brutto ………… zł (zgodnie z ofertą z dnia ………….. roku) 

6. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 28 lutego 2019 roku, 

7. W razie nie wykonania zamówienia w terminie naliczymy odsetki w wysokości 0,2 % od 

wartości wskazanej w punkcie 5 

 

NIP UCZELNI: 687-17-40-766 

 

 

 

 

………………dnia …………….  

     

 

 
 

 

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia 

i warunków dostawy: 
 

 

 
............................................. 

(podpis i pieczęć dostawcy) 

 


