Ogłoszenie
o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej
nr sprawy: BZP-3940-29/2018
Zamówienie związane z organizacją wystawy Jolanty Anteckiej "Kronika życia artystycznego
Krakowa" w Galerii Jednej Książki Biblioteki Głównej ASP w Krakowie

I. ZAMAWIAJĄCY

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13
REGON: 000275783, NIP: 675-00-07-570,
tel. (12) 299-20-41, fax (12) 299-20-49
www.asp.krakow.pl
II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Art. 4d.ust.1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w związku z art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.862 ze zmianami)
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest Druk i dostawa dwóch plansz na PCV do wystawy
Jolanty Anteckiej "Kronika życia artystycznego Krakowa" w Galerii Jednej Książki
Szczegóły zamówienia
Dwie plansze na płycie ze spienionego PCV 5mm:
1) 170 szerokość x 100 cm wysokość
2) 170 szerokość x 35 cm wysokość
Cechy istotne:
-

druk o rozdzielczości min. 1000x1000dpi
kolory: CMYK + kolor biały za CMYK-iem
atramenty dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych
montaż elementów do zawieszenia
Zamówienie zostanie powierzone pisemnym zleceniem a realizacja zamówienia - na
podstawie przekazanych plików do wydruku
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych i w ramach zamówienia
dostarczy plansze do siedziby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 31-108
Kraków, ul. Smoleńsk 9 – Biblioteka Główna ASP
Termin wyznaczony na realizację zamówienia obejmuje czas wykonania wydruków oraz czas
niezbędny na doręczenie wykonanych plansz do Zamawiającego na wskazany wyżej adres
Należność za realizację zamówienia opłacimy w formie przelewu w terminie do 30 dni od
daty dostarczenia faktury wystawionej na Zamawiającego.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - do 24 maja 2018 roku

V. KRYTERIA OCENY OFERT:
cena ofertowa brutto - 100 %
Za najkorzystniejszą w tej części odrębnie zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
2.

Wykonawca ma prawo złożyć ofertę
Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
b) upoważnienie/pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez
pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – w tym wspólników spółki cywilnej.

VII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
ofertę w formie elektronicznej (skan z podpisem osoby upoważnionej zgodnie z zasadami
reprezentacji Wykonawcy) należy przesłać na adres e-mail: zp@asp.krakow.pl - termin
składania ofert - do dnia 18 maja 2018 roku do godziny 11:00
Oferty złożone po wyznaczonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane

