Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania z wyłączeniem przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych (na podstawie zapisów art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych) w trybie art. 37a-37c ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej

1. Zamawiający:
Dom Spotkań z Historią
Karowa 20
00-324 Warszawa
2. Rodzaj zamówienia:
Usługa - druk
3. Przedmiot zamówienia:

Program

Plakat

Druk
zaproszenie/ul
otka

Pocztówka

Wizytówki

Ulotka
publikacje
Program
edukacyjny

Specyfikacja

Szacowana
ilość sztuk w
roku

Cena brutto za
jedną sztukę

A3 składany do DL
Kolorystyka 4+4
Papier offset 150-200g
a) format: 420 mm x 594 mm po obcięciu (A2)
b) kolor: 4+0
c) papier: biały kredowy, matowy, 135 g/m²
d) ilość stron: 1
a) format: DL
b) kolor: 4+4
c) papier: biały kredowy, matowy, gramatura 300 g/m²
d) wykończenie: obustronnie folia matowa
e) ilość stron: 2 (jedna kartka zadrukowana
dwustronnie)
a) format: 100 mm x 150 mm
b) kolor: 4+4
c) papier: biały karton 300 g/m², folia matowa
jednostronnie
format: 50mm x 90 mm
kolor: 4+4 (druk dwustronny)
papier: Constellation Ivory E33 raster 240 gsm

24 000

0,29 zł
Termin 5 dni

1500

0,634 zł
Termin 3 dni

2500

0,4111zł
Termin 5 dni

5000

0,2790zł
Termin 5 dni

1000

1,14 zł
Termin 5 dni

a) format: 210 mm x 100 mm (wysokość) po obcięciu
b) kolor: 4+4
c) papier: biały kredowy, matowy, gramatura 150 g/m²
a) format – 210 mm (podstawa) x 100 mm netto
b) objętość – 32
c) oprawa – zeszytowa
d) kolorystyka środek – 4+4
e) kolorystyka okładka – 4+4
f) papier środek – kredowy, matowy 150 g

1500

0,4652 zł
Termin 3 dni

3000

2,056 zł
Termin 14 dni

Broszura

g) papier okładka – kredowy matowy 200 g
a)Format:210 (podstawa) x 148 mm
b)Objętość: 112 stron + 4 strony okładki,
Papier środka:kreda 135g,
Papier okładki:karton 300g,
Kolor okładki: 4+4,
Kolor środka:4+4
Oprawa zeszytowa na dwie klamry, okładka
wykończona folią matową

1000

10,25 zł
Termin 14 dni

4. Termin realizacji zamówienia:
do 1 lutego 2020 roku.
5. Termin składania ofert:
Oferty prosimy kierować na adres: oferty@dsh.waw.pl do 8 lutego 2019 do godz. 23:59. W
tytule wiadomości proszę wpisać „DRUKI DROBNE”
W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Działem Komunikacji DSH.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po otrzymaniu ofert, a także
prawo do zakończenia udzielania zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zatwierdziła:

Piotr Jakubowski
Dyrektor DSH

