Warszawa, dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zapytanie ofertowe
przedmiotem którego jest
skład, łamanie, druk i dostawa Atlasu „Ogólnopolski Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”
I. ZAMAWIAJĄCY
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Osoba do kontaktów: Izabela Kaczyńska-Wasiak, Tel.: +48 22/ 661 16 76, e-mail: izabel.kaczynskawasiak@mrips.gov.pl
II. TRYB
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych art. 2 ust. 1 pkt 1. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).
Zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2085) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na
podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: skład, łamanie, druk i dostawa 500 sztuk Atlasu „Ogólnopolski Znak
Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej” wydawanego w ramach projektu pn. System certyfikacji
znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego.
Szczegóły:
Format: 200x200 mm
Druk: 4+4 CMYK
Objętość: 120 (4 str. okładki, 116 str. środek)
Okładka: kreda mat 250-350g do tego folia jednostronnie soft touch
Środek: kreda mat 130g
Publikacja klejona z grzbietem
Grzbiet opatrzony tytułem publikacji
Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia
zawarcia Umowy.
IV. OPIS SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu.
2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w Ogłoszeniu.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
4. Oferta powinna zawierać ceny w kwotach netto i brutto zarówno jednostkowo jak i w stosunku do
ceny ogólne.
V.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć do dnia 7 maja 2021 roku na adres: izabela.kaczynskawasiak@mrips.gov.pl

