Białystok, 11 sierpnia 2011 roku

Rozeznanie rynku na usługę wykonania i dostawy materiałów promocyjnych
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku realizująca projekt „Organizacja i wdrożenie
ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy
Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu 2. Infrastruktura sfery
B+R, Działania 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałania
2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej, planuje
powierzenie usługi wykonania i dostawy materiałów promocyjnych.
W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do
przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej przez Państwa na ww. usługę.
W ramach przedstawionej kalkulacji, prosimy o wskazanie ceny jednostkowej netto (w zł) plus
VAT oraz ceny łącznej netto (w zł) plus VAT.
Planowany termin wykonania usługi: 21 dni od podpisania umowy (5 października 2011 r.)

Lp.
1

Nazwa
usługi/materiału
Druk wizytówek
dwustronnych
(komplety po 500
szt.)

Ilość

Szczegółowy opis

4
komplety

Na papierze kredowanym dwustronnie powlekanym
350g matowym. Rozmiar wizytówki: 90x50mm.
Lakier offset. Kolorystyka wg wzornika CMYK 4+4.

2

Długopisy

300szt.

3

Produkcja papieru
firmowego

2000 szt.

4

Druk plakatów

200 szt.

Typu: Minion lub równoważny. Materiał: metalowy.
Dopuszczalne kolory: bordowy, srebrny, szary, czarny.
Z wkładem "zenitowskim" lub równoważnym.
Nadruk dwustronny, jeden kolor.
Papier firmowy na offsecie, 90 g. Format A4
(210x297mm). Kolorystyka wg wzornika CMYK 4+0
Format: A2 (420 x 594 mm), papier: kreda błysk,
gramatura: 130 - 170 g/m2, zadruk: jednostronny, full
color, lakier offsetowy.

5

Druk nalepek

500 szt.

6

Stojaczki z plexi z
wydrukiem
insertów

200 szt.

Wymiary 100x60 mm. Druk nalepek do promocji
projektu zgodnie z aktualnymi wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO IG.
Na papierze etykietowym.
Stojaczki z plexi bezbarwnej typu „ramka do kart
menu”, do dwustronnej ekspozycji insertów, format
1/3 A 4.
Wydruk insertów – na papierze kredowanym
dwustronnie powlekanym 350g matowym. Rozmiar
insertu: 1/3 A4. Kolorystyka wg wzornika CMYK
4+4.

W załączeniu – wzory materiałów do wykonania usługi.
Informujemy, że informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ma wyłącznie na celu
rozpoznanie rynku firm świadczących usługę wykonania i dostawy materiałów promocyjnych
i uzyskania wiedzy na temat kosztów usługi.
Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 18 sierpnia 2011 roku do godz. 12.00
na adres mailowy aleksandra.karasiewicz@wse.edu.pl. Kontakt telefoniczny: p. Aleksandra Karasiewicz,
tel. 85 652 50 94.
Koordynator implementacji i rozwoju
bazy danych publikacji elektronicznych
dr Stanisław Grzelak

Załącznik nr 1
Wzory (projekty) materiałów promocyjnych do rozeznania rynku na usługę wykonania i dostawy
materiałów promocyjnych:
1. Wizytówki dwustronne

2. Papier firmowy

3. Plakaty

4. Nalepki

5. Inserty dwustronne

