KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O.
ZAPYTANIE OFERTOWE
KALENDARZE 2018
Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna
Załącznik określa parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego, skład, wydruk i dostawa
kalendarzy na rok 2018 w ilościach i formatach określonych poniżej:

1. Kalendarze książkowe dzienne, format A5 – ilość 100 szt.
2. Kalendarze książkowe, format B5/A4 – ilość 25 szt.
3. Kalendarze ścienne wieloplanszowe w formacie A2 wraz z kopertami – ilość 150 szt.
4. Kalendarze ścienne jednoplanszowe w formacie A5 wraz z kopertami – ilość 200 szt.
Opis przedmiotu zamówienia
Cztery rodzaje kalendarzy na rok 2018 wykonane w porozumieniu z Zamawiającym na podstawie
dostarczonych przez Zamawiającego materiałów. Wszystkie kalendarze muszą być spójne graficznie
oraz nawiązywać do tematyki innowacyjnej, działań realizowanych przez Zamawiającego.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały, np. grafiki, logotypy, zdjęcia oraz propozycje
zagadnień niezbędnych do przygotowania kalendarzy. Projekt graficzny i wykonanie przedmiotu
zamówienia leżą po stronie Wykonawcy, po akceptacji przez Zamawiającego.
1. Kalendarze książkowe dzienne, format A5 – ilość 100 szt.
- format A5;
- oprawa: eko-skóra lub równoważna w kolorze niebieskim, granatowym lub czarnym na
okładce wytłoczone lub grawerowane logo Funduszu Badań i Wdrożeń oraz logo KujawskoPomorskiej Agencji Innowacji;
- papier biały, min. 70g/m, nadruk full color;
- układ stron: 1 dzień roboczy = 1 strona, sobota i niedziela = 1 strona;
- drukowane registry miesięczne;
- kolorowa (czerwona) tasiemka-zakładka z nadrukiem adresu: www.kpai.pl;
- na początku kalendarza pełnokolorowa, dwustronnie zadrukowana wkładka informacyjna o
objętości min. 4 kartek, składająca się z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, a
zaprojektowana przez Wykonawcę, papier kreda foliowany o gramaturze co najmniej 130 g/m lub
równoważny;
- w środku kalendarza, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, co najmniej 12 kartek,
dwustronnie zadrukowanych pełnokolorowych, z fotografiami wskazanymi przez Zamawiającego
wraz z tekstem, przy założeniu, że projekt graficzny i wykonanie przedmiotu zamówienia leży po
stronie Wykonawcy, po akceptacji przez Zamawiającego; papier kreda foliowany o gramaturze co
najmniej 130 g/m lub równoważny;
- podręczne informacje dla użytkowników, np. mapa, notes, spis numerów kierunkowych itp.,
znajdujące się na końcu kalendarza;
- przygotowany projekt graficzny (fotografie, grafiki, kompozycja) musi być spójny z pozostałymi
kalendarzami.

W cenie współpraca z Zamawiającym, projekt graficzny, dostarczanie materiałów, skład, wydruk i
dostawa kalendarza.
2. Kalendarze książkowe, format B5/A4– ilość 25 szt.
- format B5/A4;
- oprawa: eko-skóra lub równoważna w kolorze niebieskim, granatowym lub czarnym na
okładce wytłoczone lub grawerowane logo Funduszu Badań i Wdrożeń oraz logo KujawskoPomorskiej Agencji Innowacji;
- papier chamois, min. 80g/m, nadruk full color;
- układ stron: 3 dni robocze = 1 strona, sobota i niedziela jako 1 dzień roboczy;
- drukowane registry miesięczne;
- kolorowa (czerwona) tasiemka-zakładka z nadrukiem adresu: www.kpai.pl;
- na początku kalendarza pełnokolorowa, dwustronnie zadrukowana wkładka informacyjna o
objętości min. 4 kartek, składająca się z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, a
zaprojektowana przez Wykonawcę, papier kreda foliowany o gramaturze co najmniej 130 g/m lub
równoważny;
- podręczne informacje dla użytkowników, np. mapa, notes, spis numerów kierunkowych itp.,
znajdujące się na końcu kalendarza;
- przygotowany projekt graficzny (fotografie, grafiki, kompozycja) musi być spójny z pozostałymi
kalendarzami.
W cenie współpraca z Zamawiającym, projekt graficzny, dostarczanie materiałów, skład, wydruk i
dostawa kalendarza.
3. Kalendarze ścienne wieloplanszowe w formacie A2 wraz z kopertami – ilość 150 szt.
- format A2;
- papier kreda co najmniej 170g, nadruk full color;
- 14 plansz: okładka – strona tytułowa (1 plansza), 12 plansz miesięcznych i jedna plansza z
fotografiami ze wszystkich miesięcy (tył);
- układ pionowy, z metalową spiralą w kolorze czarnym na górze i uchwytem do zawieszenia
kalendarza na ścianie;
- każda plansza zilustrowana inną autorską fotografią i/lub grafiką dostarczoną przez Zamawiającego
wraz z tekstem, według projektu Wykonawcy;
- fotografia/grafika musi zajmować całą powierzchnię każdej planszy;
- do kalendarza pasujące koperty z logiem – druk jednostronny; papier o gramaturze 120g/m2;
nadruk full color;
- na kopercie grafika oraz nadruk logo Funduszu Badań i Wdrożeń oraz logo Kujawsko-Pomorskiej
Agencji Innowacji;
- przygotowany projekt graficzny (fotografie, grafiki, kompozycja) musi być spójny z pozostałymi
kalendarzami.
W cenie współpraca z Zamawiającym, projekt graficzny, dostarczanie materiałów, skład, wydruk i
dostawa kalendarza.
4. Kalendarze ścienne jednoplanszowe w formacie A5 wraz z kopertami – ilość 200 szt.
- format A5;
- papier kreda co najmniej 200g, nadruk full color;
- druk dwustronny;
- arkusz zilustrowany autorską fotografią i/lub grafiką dostarczoną przez Zamawiającego wraz z
tekstem, według projektu Wykonawcy.
- układ pionowy lub poziomy,

- fotografia/grafika dostarczona przez Zamawiającego musi zajmować całą powierzchnię arkusza;
- do kalendarza pasujące koperty z logiem (lub etykietą z nadrukiem) – druk jednostronny; papier o
gramaturze 250g; nadruk full color;
- na kopercie grafika oraz nadruk logo Funduszu Badań i Wdrożeń oraz logo Kujawsko-Pomorskiej
Agencji Innowacji;
- przygotowany projekt graficzny (fotografie, grafiki, kompozycja) musi być spójny z pozostałymi
kalendarzami.
W cenie współpraca z Zamawiającym, projekt graficzny, dostarczanie materiałów, skład, wydruk i
dostawa kalendarza.
Każdy kalendarz zostanie opatrzony odpowiednim oznakowaniem dotyczącym źródła finansowania
projektu (w formie naklejki lub nadruku opisu według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego)
Przed wydrukiem kalendarzy i kopert Wykonawca jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu drogą
elektroniczną pliki przygotowane do druku, z wykorzystaniem przesłanych przez Zamawiającego
materiałów, do ostatecznej akceptacji, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zgłaszać uwagi co do
projektu graficznego, a Wykonawca zobowiązany jest dokonać tych zmian w trakcie realizacji
zamówienia.
Wymagane jest dołączenie potwierdzenia wykonania przynajmniej jednego zamówienia na kalendarz
ścienny wieloplanszowy o wymiarach określonych w niniejszej specyfikacji (bez kopert) w ciągu
ostatnich dwóch lat. Do potwierdzenia należy dołączyć jeden przykładowy egzemplarz takiego
kalendarza.
Ocena zamówienia
1. Oferta powinna zawierać cenę (z uwzględnieniem wszystkich wymienionych kosztów) za całość
przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ocenie podlegać będą oferty na całość
przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia niniejszego zapytania bez rozstrzygnięcia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W
przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
5. Oferta musi zawierać:
 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1);
 Podpisaną (zatwierdzoną) specyfikację techniczną (załącznik nr 2);
 Parafowany (zatwierdzony) wzór umowy (załącznik nr 3);
 Potwierdzenie wykonania przynajmniej jednego zamówienia na kalendarz ścienny
wieloplanszowy o wymiarach określonych w niniejszej specyfikacji (bez kopert) w ciągu
ostatnich dwóch lat wraz z jednym przykładowym egzemplarzem takiego kalendarza (w
przypadku ofert składanych drogą elektroniczną możliwe jest przesłanie zdjęć wykonanego
kalendarza)
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może oczekiwać od Oferenta wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert, oraz ich uzupełnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia rozmów z wybranymi oferentami w kwestiach złożonej przez nich oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki oferowanego towaru w ramach
zaoferowanej ceny.
8. Z wykonawcą zostanie zawarta umowa według załączonego wzoru. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmian w umowie.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Dla ofert spełniających wymagania zastosowany zostanie algorytm (dla poszczególnych części
przedmiotu zamówienia):
100% - cena brutto - skala 0-100 pkt, zgodnie z zasadą, że oferta najkorzystniejsza otrzymuje 100 pkt,
pozostałe - wyliczenie proporcjonalne według wzoru P=On/Ob x % x 100 (P – punkty, On – oferta
najkorzystniejsza, Ob – oferta badana)
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