
Zambrów dnia 15-12-2011 

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie 

ul. Grunwaldzka 1 

18-300 Zambrów 

Tel: 86 271-27-99 

 

Zapytanie o cenę nr 1/2012 

( dotyczy zamówienia składu graficznego publikacji ) 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zapytuje o wycenę składu 

graficznego książki pt ”Umundurowanie, ekwipunek i uzbrojenie Wojska Polskiego w 

latach 1919-1939 w zbiorach Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie” i 

przygotowanie całości do druku. 

 

1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

Publikacja wstępnie ma obejmować 200-230 stron w formacie a książka będzie 

posiadać około 200 zdjęć plus teksty. 

Do obowiązków grafika będzie należeć: 

1. Obróbka materiału foto: szparowanie sfotografowanego obiektu (wycięcie z tła), 

konwersja do CMYK na 300dpi każde zdjęcie z delikatnym podcieniowaniem. 

2. Projekt typograficzny wnętrza książki oraz projekt okładki. 

3. Skład oraz łamanie (formatowanie tekstów, rozmieszczenie fotografii względem 

tekstów itp.) 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 

30.stycznia.2012r. 

 

3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 Cena 100% 

 

4. Informacje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu składania ofert częściowych 

Brak możliwości składania ofert częściowych 

 

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 



1. Oferta powinna być dostarczona na  adres: Miejski Ośrodek Kultury w 

Zambrowie do dnia 20.12.2011r. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  20.12.2011r, a wyniki  i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie MOK oraz 

na stronie internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 

6. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę. 

Oferta powinna być: 

- opatrzona pieczątką firmową, 

- zawierać wszystkie dane ze Specyfikacji przedmiotu zamówienia 

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.  

 

7. Opcjonalnie informacje na temat przebiegu realizacji zlecenia 

7.1 Wymagana stała współpraca z autorem 

7.2 Nanoszenie na bieżąco zmian 

 

8. Oferent w przypadku wygrania konkursu przenosi na rzecz Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Zambrowie prawa autorskie do przedmiotu oferty, wartości których to praw 

zawiera oferowana cena  

9. Wszelkie bliższe informacje w Regionalnej Izbie Historycznej – Jarosław Strenkowski 

tel: 85 271 01 25 

 

 

 


