Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (na podstawie zapisów art. 11 ust.5 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
3. Przedmiot zamówienia:
Druk katalogu „Zdjęcia Witolda Marczewskiego”
Termin realizacji zamówienia: 21.01.2021

ISBN
Nakład: 500 egz.
Specyfikacja techniczna:
Format: 200 mm (szer.) x 250 mm (wys.) (blok po obcięciu)
Nakład: 500 egz.
Objętość: 64 strony + okładka
Oprawa: jednolita, klejona, miękka, bigowana, grzbiet prosty, blok klejony, skrzydełka (szer. 170
mm)
Materiały:
OKŁADKA:
opcja 1:

Arctic Volume Highwhite, 250g
opcja 2:
karton barwiony w masie: Curious Collection Matter Adiron Blue 270g
+
folia hotstampingowa: API 2266 Westminster Blue
ŚRODEK
środek: Arctic Volume Highwhite, papier powlekany, matowy, intensywnie biały (130 lub 150g).
Druk:
OKŁADKA:
opcja 1:

(Arctic Volume Highwhite, 250g )
Druk 2+1 (grayscale/pantone Reflex Blue 072C + pantone Reflex Blue 072C)
opcja 2:
hotstamping + biały nadruk

ŚRODEK
2+2 (grayscale/pantone Reflex Blue 072C + grayscale/pantone Reflex Blue 072C)

Inne:
- wydruki próbne z całości złożone w składki
- proof certyfikowany – 4 wydruki formatu A3 – z pliku przesłanego przez Zamawiającego

4. Warunki realizacji zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnej realizacji zamówienia w zakresie druku katalogu –
zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji tej części zamówienia przez podwykonawców lub
inne podmioty trzecie.
5. Kryterium wyboru:
Cena usługi (60%), jakość wydruku (40%).
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą próbek druku o analogicznej lub zbliżonej
specyfikacji, jak określona w pkt 3.

Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do uzupełnienia próbek. Oferty, do których nie
zostanie dołączona próbka wydruku nie będą podlegały ocenie.
6. Termin składania ofert:
21.01.2022

7. Miejsce składania ofert:
Dom Spotkań z Historią
Karowa 20
00-324 Warszawa
a.pilat@dsh.waw.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
przyczyny.

Zatwierdził:

Piotr Jakubowski,

Dyrektor DSH

