Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej
nr sprawy: BZP-3940-32/2018
Zamówienie związane z działalnością kulturalną – druk offsetowy i dostawa plakatów dotyczących
Dorocznej Wystawy Prac Studentów Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki 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
www.asp.krakow.pl, rektor@asp.krakow.pl
II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Art. 4d ust.1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1579, z późn.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)
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest druk offsetowy i dostawa plakatów dotyczących Dorocznej Wystawy
Prac Studentów Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie
Szczegóły zamówienia:
- 260 szt. plakatów B1
- druk offsetowy
- wydruk jednostronny
- kolor 3+0 (pantone + pantone + czarny)
- papier Arctic Volume Ivory 130 gr,
- pakowane do tekturowych pudełek po max. 50 szt.
___________________________________________________________________________________
Materiały do druku zostaną przekazane wykonawcy w formie elektronicznej / pliki zamknięte PDF.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.
a) Realizacja wydruków na podstawie materiału przekazanego w formie elektronicznej w plikach pdf.
b) Oferty nie spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego zostaną odrzucone.
c) Osoba do kontaktu – p. Monika Żarnowska tel. 12/ 299 20 64
3.Termin wykonania zamówienia – do 30.05.2018r.
Dostawa : do siedziby ASP im. J. Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Pl. Matejki 13 – Dział Promocji.
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IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena ofertowa brutto – waga 100%.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie łączna cena za realizację całego zakresu
zamówienia.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA i ZŁOŻENIA OFERT
1. Wykonawca winien złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
3. Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;
b) upoważnienie/pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez
pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę (na lub wg formularza stanowiącego załącznik do ogłoszenia) można złożyć:
 w formie elektronicznej - należy przesłać na adres : zp@asp.krakow.pl
 lub złożyć w formie papierowej w Biurze Rektora i Kanclerza ASP im. Jana Matejki w Krakowie,
31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13, pokój nr 104 (I piętro).
W przypadku składania oferty w formie papierowej należy złożyć ją w trwale zamkniętej kopercie.
Na kopercie należy umieścić napis o treści:
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków
Druk offsetowy i dostawa plakatów dotyczących Dorocznej Wystawy Prac Studentów
Nr sprawy: BZP-3940-32/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja 2018 roku o godzinie 14:00.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

KANCLERZ
/-/
dr Jolanta Ewartowska
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