W związku z realizacją projektu nr POWR.02.17.00-00-0081/17-00 pt. „Pomorskie Centrum
Arbitrażu i Mediacji w ogólnopolskiej sieci CAM" finansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Regionalna Izba Gospodarcza
Pomorza, zapraszamy do składania ofert na usługę związaną z wydrukiem 300 szt.
podręcznika/vademecum mediacji w ujęciu specyfiki regionu łącznie 40-50 str. A4
standardowego maszynopisu (przed przygotowaniem pliku do druku), a także 300 szt.
broszury informacyjnej o mediacji zawierającej kontakty do Centrum i mediatorów.
1.Przygotowanie do druku, wydruk oraz dostawa 300 szt. podręcznika obejmuje:
- przygotowanie do druku około 40-50 str. A4 standardowego maszynopisu (ostateczna ilość
stron wydruku zależy od sposobu przygotowania materiałów do druku, należy jednak
pamiętać, iż wielkość czcionki nie może być mniejsza niż 10 pt)
- projekt okładki dostarczy Zamawiający
- okładka podręcznika powinna być wydrukowana na papierze 250 g., 4x4 oraz pokryta folią
matową minimum z jednej strony, wielkość A4
- środek podręcznika powinien być wydrukowany na papierze minimum 90 g, 4x4, wielkość
A4, cały podręcznik powinien być zszyty.
2.Wydruk oraz dostawa 300 szt. 12sto stronicowej broszury informacyjnej CAM na
podstawie projektu przygotowanego do druku:
- projekt dostarczy Zamawiający
- okładka podręcznika powinna być wydrukowana na papierze minimum 250 g., 4x4 oraz
pokryta folią matową minimum z jednej strony, wielkość A4
- środek broszury (łącznie 8 stron) powinien być wydrukowany na papierze minimum 90 g,
4x4, wielkość A4, cały podręcznik powinien być zszyty.
Druki należy dostarczyć do siedziby Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji tj. do dnia 29
listopada 2019 r.
Prosimy o przesłanie wyceny zgodnie ze wzorem:
Przedmiot zamówienia
Przygotowanie do druku,
wydruk oraz dostawa 300
szt. podręcznika
Wydruk oraz dostawa 300
szt. 12sto stronicowej
broszury

Cena netto wraz z dostawą

Cena brutto wraz z dostawą

Wycenę należy przesłać do 25 listopada na adres mailowy d.strycharczyk@rigp.pl

