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16.02.2015r.
ZAPYTANIE CENOWE
obejmujące korektę językową i adiustację dwóch ekspertyz opracowanych
w ramach projektu „Model współpracy - standardem działań NGO i JST"

I. Zamawiający:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Ręczyn 26, 59-900 Zgorzelec
biuro@fundacjaprobus.eu
II. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie redakcji stylistycznej (adiustacji) oraz korekty językowej następujących ekspertyz:
Ekspertyza 1 "Wdrażanie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Powiecie Zgorzeleckim.
Partnerstwo projektowe - wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej - partnerstwa lokalne".
Ekspertyza 2 "Wdrażanie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Powiecie Zgorzeleckim.
Konsultacje społeczne - diagnoza potrzeb lokalnych - realizacja zadań publicznych".
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmuje:
- wykonanie redakcji stylistycznej, ortograficznej, gramatycznej i interpunkcyjnej tekstów naukowych
przeznaczonych do publikacji;
- wykonanie dwóch korekt i rewizji tekstu;
- skład i dopasowanie spisu treści (objętość: każda z ekspertyz liczy 16 stron, format A4);
- opracowanie graficzne (umieszczenie tekstów uwzględniając format papieru i kolumny, wielkość
marginesów, krój i stopień pisma, usytuowanie tytułów i nadtytułów);
- przygotowanie projektu graficznego okładki w kolorze w oparciu o zdjęcia i materiały dostarczone
przez Zamawiającego;
- przekazania Zamawiającemu plików po dokonanych korektach, składzie, adiustacji;
- wydruk i oprawa po 20 szt każdej z ekspertyz (papier środek: biały offset).
Zamawiający oświadcza, że Zamawiającemu przysługują prawa autorskie do wszystkich wykonanych
w ramach usługi materiałów.
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IV. Termin realizacji zamówienia: do 25.03.2015r.
V. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
VI. Termin płatności – do 21 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku. Zamawiający informuje o
braku możliwości przedpłaty.
VII. Wymagania od wykonawców:
- posiadane kwalifikacje i doświadczenie w przedmiocie zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Oferent przedłoży:
- formularz oferty zawierający cenę za wykonana usługę oraz dokumenty potwierdzające posiadane
doświadczenie i kwalifikacje.
VIII. Data, miejsce i forma nadsyłania ofert:
Ofertę należy złożyć do 2 marca 2015r. do godz. 15.00 pocztą, kurierem lub elektronicznie (w formie
skanu podpisanych dokumentów) na adres:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS, Ręczyn 26, 59-900 Zgorzelec
e-mail: biuro@fundacjaprobus.eu
Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta winna być
podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania ofert pocztą lub kurierem na kopercie
należy umieścić napis "Zapytanie cenowe dotyczące korekty ekspertyz". Liczy się data wpływu
formularza oferty wraz z załącznikami do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że:
Ocena otrzymanych ofert dokonana przez Komisję na charakter ostateczny.
Oferty nie zawierające ceny nie będą rozpatrywane.
Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podawania
przyczyny. W przypadku nie wybrania Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego
rozpoczęcia procedury zapytania cenowego.
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FORMULARZ OFERTY
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
............................................................................................................................
............................................................................................................................

II. Nazwa i adres Oferenta:
............................................................................................................................
............................................................................................................................

III. Nazwa przedmiotu zamówienia
………………………………………………………………………………………………………………………...

IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Nazwa usługi

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

V. Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego
zastrzeżeń. Ponadto oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie
zamówienia oraz dysponuję potencjałem technicznym, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

VI. Załączniki do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty:
1. .....................................................................................................................

2. .....................................................................................................................

............................... ........................
miejscowość i data

..........................................................................
podpis i pieczęć Oferenta
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