
DRUK KATALOGU DO WYSTAWY „ODKRYWANIE ŚWIATA FRYDERYKA 
KREMSERA” 

W związku z realizacją projektu pn. Odkrywanie świata Fryderyka Kremsera, 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu 
Województwa Opolskiego 

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do złożenia oferty na druk katalogu/albumu do wystawy wg. 
określonej specyfikacji: 

Katalog format A4 

128 str. + 4 str. okładka 

Papier środek - sora matt arte 150 g 

kolor – duoton + jedna strona 4 kolory 

Okładka – oprawa twarda, folia mat 

kolor – duoton 

Nakład 500 szt. 

Nadany numer ISBN 

Uwaga! 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty jedną próbkę przykładowej publikacji 
wydrukowanej w technice druku duotone przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat. 

Próbka jest wymagana w celu oceny złożonej oferty w ramach kryterium jakość wykonania. 

Brak dołączenia próbki spowoduje odrzucenie oferty. 

Kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny: 

1. Cena usługi 
2. Jakość wykonania 
3. Termin wykonania 

 
Ad.1. W ofercie proszę podać cenę netto i brutto zamówienia, przy czym cena nie będzie 
najważniejszym kryterium wyboru. 

Ad.2. Kryterium „jakość wykonania” zostanie oceniona na podstawie jednej próbki 
dostarczonej wraz z ofertą w postaci przykładowej publikacji wydrukowanej w duotonie przez 
wykonawcę  ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Zamawiający podda ocenie 
przedłożoną przez wykonawcę próbkę, zwracając uwagę na ostrość druku czarnobiałych zdjęć 
wykonanych w technice druku offsetowego, jednolite odwzorowanie skali szarości bez 
dominant barwnych oraz głębię tonalną wydrukowanych zdjęć. 

Termin składania ofert oraz dostarczenia próbki wydrukowanej publikacji: 26.06.2018 
r. 



Sposób składania oferty:  

Oferty można składać elektronicznie na adres sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, 
faksem nr 774743021, 774572349 lub osobiście. 

Próbkę wydrukowanej publikacji (wydrukowany egzemplarz) należy dostarczyć do 
Sekretariatu Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole.  Decyduje 
data wpłynięcia. 

Sekretariat czynny do godz. 15.00 

Termin realizacji zamówienia: 12.09.2018 

Osoba do kontaktów: 

Magdalena Górniak-Bardzik  
Dział Kultury Materialnej i Folkloru 
e-mail: magda.gorniak@muzeumwsiopolskiej.pl 
tel. 77 457 23 49 wew. 220 
 
Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania 
przyczyn. 

 

 
 


