Znak sprawy: IPS.4011-2/16
Załącznik 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia.
Usługi poligraficzne na opracowanie graficzne i druk materiałów dla uczestników na konferencję
wojewódzką, materiałów informacyjnych dla szkół oraz Leksykonu Spółdzielczości Socjalnej w ramach
projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii
społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie
podmiotów ekonomii społecznej.
2. Zakres zamówienia obejmuje.
Zadanie 1: Usługa poligraficzna - materiały dla uczestników na konferencję wojewódzką.
Ilość materiałów dla uczestników: 70 sztuk
Termin realizacji usługi: do 10 czerwca 2016 r.

















skład i redakcja techniczna publikacji
wykonanie korekty wersji roboczej zgodnej z dostarczonymi przez Zamawiającego poprawkami
i uwagami
opracowanie szaty graficznej publikacji w konsultacji z Zamawiający
zaprojektowanie okładki w konsultacji z Zamawiającym
format B5
druk w układzie pionowym
ilość stron będzie uzależniona od ilości i rozkładu treści, jednak nie więcej jak 60 stron (w tym
4 strony okładki)
zadruk dwustronny
2
papier kredowy, 110 g/m
2
okładka: papier kredowy, 200 g/m , błysk + folia, pełen kolor po stronie wewnętrzne
i zewnętrznej
oprawa klejona
nakład – 70 sztuk
Zamawiający dostarczy treść merytoryczną, wszelkie informacje, tabele, wykresy, zdjęcia,
znaki i symbole graficzne, które muszą być zawarte w publikacji
Wykonawca wraz z dostawą publikacji przekaże Zamawiającemu ostateczny projekt publikacji
na nośniku CD/DVD zawierającym plik przygotowany w wersji bezpośrednio do druku, plik
w formacie PDF odpowiedni do zamieszczenia na stronie internetowej
dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego wraz z wyładunkiem i wniesieniem: Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole (budynek nie posiada
windy)

Zadanie 2: Usługa poligraficzna - materiały informacyjne dla szkół
Ilość materiałów: 1000 szt.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU
Referat Integracji i Pomocy Społecznej
45-315 Opole ul. Głogowska 25c
tel. 077 44152 50 / fax. 077 44 152 59
www.rops-opole.pl

Terminy realizacji usługi: do 02 września 2016 r.

















skład i redakcja techniczna publikacji
wykonanie korekty wersji roboczej zgodnej z dostarczonymi przez Zamawiającego
poprawkami i uwagami
opracowanie szaty graficznej publikacji w konsultacji z Zamawiający
zaprojektowanie okładki w konsultacji z Zamawiającym
format B5
druk w układzie pionowym
2
papier kredowy, 110 g/m , pełny kolor
zadruk dwustronny
ilość stron będzie uzależniona od ilości i rozkładu treści, jednak nie więcej jak 34 strony (w tym
4 strony okładki)
2
okładka – papier kredowy, 200 g/m , błysk + folia, pełen kolor po stronie wewnętrzne
i zewnętrznej
oprawa klejona
nakład 1000 sztuk
Zamawiający dostarczy treść merytoryczną, wszelkie informacje, tabele, wykresy, zdjęcia,
znaki i symbole graficzne, które muszą być zawarte w publikacji
Wykonawca wraz z dostawą publikacji przekaże Zamawiającemu ostateczny projekt publikacji
na nośniku CD/DVD zawierającym plik przygotowany w wersji bezpośrednio do druku, plik
w formacie PDF odpowiedni do zamieszczenia na stronie internetowej
dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego wraz z wyładunkiem i wniesieniem: Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole (budynek nie
posiada windy)

3. Pozostałe informacje.
Wszelkie kwestie dotyczące sposobu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącej
Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
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