
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 341030-2013 z dnia 2013-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Goniądz

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa w zakresie przygotowania do druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk

offsetowy, oprawa, przygotowanie do dystrybucji i dystrybucja książki o orliku grubodziobym, wydanej w ramach

projektu LIFE...

Termin składania ofert: 2013-09-06

Goniądz: Goni ądz: Usługa w zakresie przygotowania do druku

(tłumaczenie, skład i łamanie) i druk offsetowy, opr awa, przygotowanie do

dystrybucji i dystrybucja ksi ążki o orliku grubodziobym, wydanej w ramach

projektu LIFE 08/NAT/PL/000511 nr 2

Numer ogłoszenia: 386284 - 2013; data zamieszczenia: 2 4.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia

w BZP: 341030 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks

58 719 12 28.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Goniądz: Usługa w zakresie przygotowania do druku

(tłumaczenie, skład i łamanie) i druk offsetowy, oprawa, przygotowanie do dystrybucji i dystrybucja książki o orliku

grubodziobym, wydanej w ramach projektu LIFE 08/NAT/PL/000511 nr 2.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa w zakresie przygotowania do druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk

offsetowy, oprawa, przygotowanie do dystrybucji i dystrybucja książki o orliku grubodziobym, wydanej w ramach

projektu LIFE 08/NAT/PL/000511, zwanym dalej projektem CPV 22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki

1. W skład zamówienia wchodzi: Korekta językowa monografii. Tłumaczenie tekstu książki na język angielski

oraz rosyjski, korekta językowa native speakerów (potwierdzona dokumentami), autoryzacja tłumaczenia z pełną

odpowiedzialnością za jego jakość. Korekta barwna zdjęć i ilustracji wraz z wykonaniem odbitek próbnych.

Opracowanie projektu monografii wraz z dwoma projektami okładki. Skład, łamanie, druk offsetowy i oprawa

książki Dołączenie do każdego egzemplarza książki w sposób trwały płyty DVD zawierającej film o orliku
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grubodziobym na wewnętrznej stronie tylnej okładki (płyta zostanie dostarczona przez Zamawiającego). Projekt

graficzny książki będzie musiał być spójny z dotychczasowymi kreacjami, w tym projektem oznakowania płyty

dostarczonej przez Zamawiającego. Aby zminimalizować użycie papieru Zamawiający wymaga tutaj rozwiązania

bez użycia dodatkowego opakowania na płytę. 2. Parametry książki: Tekst maszynopis w języku polskim:

maksymalnie 130 stron standardowego maszynopisu. Ilustracje,zdjęcia, mapy, ryciny włamane w tekst (uwaga:

publikacja bogato ilustrowana, po włamaniu ilustracji w tekst powierzchnia zdjęć zajmie do ok. połowy polskiej

części książki w formacie B5). Podpisy pod ilustracje - około 10 stron standardowego maszynopisu; Książka

będzie składać się z części polskiej opatrzonej ilustracjami podpisanymi w językach polskim, angielskim i

rosyjskim, oraz z części przetłumaczonej na język angielski i rosyjski, bez ilustracji i zdjęć. Papier: środki - kreda

matowa 130 g format B5 165 x 235 mm środek 4+4 kreda mat 130g oklejka kreda mat 130g 4+0 folia mat 1+0

lakier UV punktowo wyklejka papier offsetowy 120g, biała, niezadrukowana tektura 2,5mm kapitałka biała oprawa

twarda szyto klejona Nakład 1500 egzemplarzy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy

tekstu rozdziałów monografii oraz wysokiej jakości ilustracji i zdjęć, przypisanych do danego rozdziału książki.

Ponadto, przekazane zostanie także 1500 szt. płyt DVD z pełnometrażowym filmem o orliku grubodziobym, do

umieszczenia po 1 szt. w każdym egzemplarzu książki.Płyty zostaną dostarczone Wykonawcy nie później niż 30

września 2013r. Ponadto, monografia powinna zostać opatrzona logotypami Realizatorów oraz Sponsorów

Projektu według wskazówek Zamawiającego. Logotypy zostaną przekazane wykonawcy książki po podpisaniu

umowy. Wykonawca przed oddaniem monografii do druku przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt

monografii w wersji elektronicznej wraz z dwoma projektami okładki w wersji elektronicznej do wyboru. Następnie

zostaną przedstawione Zamawiającemu próbki drukowane (proofy) do akceptacji. Ostateczna wersja monografii

(gotowa do druku) powinna być podpisana przez Wykonawcę i przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże

Zamawiającemu tekst monografii wraz ze zdjęciami, mapami, ilustracjami, itp. w postaci wydruku oraz na 4

nośnikach elektronicznych w formie umożliwiającej w przyszłości wykonanie kolejnych zmian i dodruków

monografii. W momencie odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca przenosi

nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do monografii o orliku grubodziobym w zakresie

następujących pól eksploatacji wskazanych w § 2 umowy załączonej do SIWZ. 3. Realizacja zamówienia

obejmuje ponadto: Dystrybucję monografii do wskazanych miejsc na terytorium RP, zgodnie z listą wysyłkową

dostarczoną przez Zamawiającego do maksimum 200 adresatów po 1 egzemplarzu na adresata. Dystrybucja

obejmuje: zapakowanie, zaadresowanie i wysyłkę lub dostawę książki pod adres wskazany przez

Zamawiającego. Do każdej paczki zostanie dołączone pismo przekazane przez Zamawiającego. Wykonawca

będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenia wysłania lub nadania przesyłek.

Niezbędne jest, by dokumenty te umożliwiały identyfikację adresatów, wagę paczki oraz odpowiednio datę

nadania lub dostawy przesyłki. Potwierdzenia będą podstawą do wystawienia protokołu odbioru za wykonanie

pracy. Dostarczenie i złożenie we wskazanym miejscu pozostałych książek w siedzibie Zamawiającego (ul.

Dolistowska 21, Goniądz). Książki muszą zostać zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie w

czasie transportu. Druk odbywał się będzie na materiałach własnych Wykonawcy i we własnym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać dystrybucji książek na koszt własny. Wykonawca zadba we własnym

zakresie, aby książka otrzymała ISBN..
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II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 22.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak,

projekt/program: Securing the population of Aquila clanga in Poland: preparation of the National Action Plan

and primary site conservation..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  21.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Agencja Promocyjno Wydawnicza Unigraf Jóżef Klaska, ul. Dworcowa 71, 85-009 Bydgoszcz, kraj/woj.

kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 137597,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty:  68250,00

Oferta z najni ższą ceną: 68250,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 141750,00

Waluta:  PLN.
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