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 Czesława Olszewskiego „MIASTOWIDZENIE”
Termin realizacji zamówienia: 23.02.2022
ISBN
Nakład: 1000 egz.
Specyfikacja techniczna:
format 210x250mm
objętość 160 stron (+/– 10%) + 2 wkładki w innym papierze 2 x 4 stron + wyklejki
KOLORYSTYKA
a) okładka: zdjęcia wklejone w I okładkę, kolor 3+0
okładka IV strona: zdjęcie wklejone w okładkę, kolor 3+0
okładka IV strona, druk offsetowy, tekst 1+0
b) wyklejka - druk: 3+0 tritone zielony
c) środki
− tritone plus panton zielony, 4+4
− środki: uwaga, będzie jedna wklada drukowana 4+4 cmyk
− wymagana jakość rastra auraya lub odpowiednia (liniatura minimum 200)
d) wkładki: 0+0
MATERIAŁY I PAPIERY
a) okładka:
- europapier crush kolor kiwi, 120g
- zdjęcia doklejone, europapier sapi raw 150g,
format 3 razy maks 130x110 mm i jeden raz maks 170 x 225 mm.
b) wyklejka: europapier sapi raw 170g
c) środki: europapier sapi raw 150g
d) wkładki: europapier crush kolor kiwi 250g

INTROLIGATORNIA
- tektura 2,5mm

a) okładka:
- europapier crush kolor kiwi, 120g
- oprawa twarda, szyta nićmi (białe) + kapitałka kolorowa albo biała.
- tytuł, hot stemping minimalka (folia czarna matowa) na I stronę okładkową i grzecie.
- okładka, tłoczenie na sucho:
−
−
−

I strona: 3 razy tłoczenie maks 130 x 100 mm
IV strona: jedno tłoczenie maks 170 x 225 mm

doklejenie zdjęć na I i IV stronę okładkową.

b) środki:
- 2 wkładki doszyte, 2 x 4 strony.
Każdy egzemplarz pakowany w folię termozgrzewalną.
Druk całości po akceptacji próbki papieru, oklein introligatorskich, kapitałki.
Przed rozpoczęciem druku całego nakładu Zamawiający zastrzega potrzebę akceptacji druku ( próby
koloru) przy maszynach.
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:
31.01.2022
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:

Katarzyna Puchalska,

Zastępca Dyrektora
DSH

