
                             
Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania zamówień 
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro 

 
 

 
 

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 
na  sprzedaż i dostawę druków na potrzeby Teatru w roku 2015 

 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

Plakato-afisze do sztuk: 
Format B1 
 7 x 400 sztuk 
Format B1, CMYK jednostronny, papier kreda 150 g 
 
Programy do sztuk: 
7 x 200 sztuk  
Format 13,5 x 21 cm 
wnętrze: papier offset 120 g, CMYK, szyty z grzbietem, 48-52 strony, okładka: papier 350 g, 
CMYK dwustronny, na zewnątrz folia mat. 
Ulotki promocyjne do sztuk: 
7 x 1000 
format: 200 x 120 mm 
zadruk: dwustronny, pełny kolor 
papier: (ozdobny) Rough Cream 120g 
falcowania x 1 
 
Afisze do Rzeszowskich Spotkań Teatralnych: 
200 sztuk 
format: 70 x 100 cm 
zadruk: jednostronny, pełny kolor 
papier: kreda matowa, 150g 
 
Foldery do Rzeszowskich Spotkań Teatralnych: 
1500 sztuk 
format: 100 x 165 mm 
16 stron 
zadruk: dwustronny, pełny kolor 
papier: (ozdobny) Rough Cream 120g 
bigowana x 1 
całość zszywana 
 
Katalogi do Rzeszowskich Spotkań Teatralnych: 
250 sztuk 
format: 176 x 250 mm 
36 stron + okładka miękka 
papier (środek): kreda matowa  150g 
papier (okładka): kreda matowa 300g + lakier matowy 



zadruk: dwustronny w pełnym kolorze 
bigowana x 1 
całość zszywana 
 
Afisze repertuarowe: 
10 x 70 sztuk 
format: 70 x 100 cm 
zadruk: jednostronny, pełny kolor 
papier: kreda matowa, 150g 
 
Ulotki repertuarowe: 
10 x 1500 sztuk 
- 1 wzór – 4 skrzydełka: 
format: 392 x 150 mm 
zadruk: dwustronny, 1 kolor 
papier: (ozdobny) Rough Cream 120g 
falcowana x 3 
- 2 wzór – 3 skrzydełka: 
format: 298 x 150 mm 
zadruk: dwustronny, 1 kolor 
papier: (ozdobny) Rough Cream 120g 
falcowana x 2 
 
Foldery do Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych: 
1000 sztuk 
format: 100 x 165 mm 
8 stron 
zadruk: dwustronny, pełny kolor 
papier: (ozdobny) Rough Cream 120g 
bigowana x 1 
całość zszywana 
 
Afisze do Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych: 
200 sztuk 
format: 70 x 100 cm 
zadruk: jednostronny, pełny kolor 
papier: kreda matowa, 150g 
 
Zaproszenia: 
4000 sztuk 
format 21 x 21 cm, kolor 1 dwustronny, papier kreda mat 350 g 
 
Wkładki do zaproszeń: 
800 sztuk 
format: 194 x 91 mm 
zadruk: dwustronny, pełny kolor 
papier: kreda matowa, 200g 
 
Bilet na prezent: 
500 sztuk 
format: 190 x 90 mm 
zadruk: dwustronny, pełny kolor 
papier: kreda matowa, 250g 



 
Afisz sylwestrowy: 
100 sztuk 
format: 70 x 100 cm 
zadruk: jednostronny, pełny kolor 
papier: kreda matowa, 150g 
 
 
Katalog:  
15 Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego 
Format A4 
250 sztuk 
wnętrze: 60 stron, kreda mat 150g CMYK 
okładka: kreda 350g + jednostronna folia matowa, CMYK + 1 
Całość szyta 
 
Papier firmowy:  
nakład 5000 sztuk 
format A4 
zadruk: jednostronny, 1 kolor 
 
Kopery DL (długie), C5 (taka jak A5) lub C4 (ok A4): 
nakład 5000 sztuk  
zadruk: jednostronny, 1 kolor 
 
Dodatkowe wymagania: 
 
- Dobra jakość druków; 
- Termin realizacji druków 3-7 dni roboczych; 
- Dostawa druków do siedziby Zamawiającego na koszt drukarni; 
- Wycena dla poszczególnych pozycji druków. 
 
Projekty przygotowane do druku dostarczamy w wersji elektronicznej, każdorazowo na 
podstawie pisemnego zamówienia. 

 
2. Wymagany termin realizacji umowy: do 31 grudnia 2015 r. 
 
3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100%. 
 
4. Zleceniobiorca składa następujące dokumenty: 
      -  formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru oraz podpisane oświadczenie     
         o spełnianiu warunków dostawy.          
       
5. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:  
      -  propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 14 stycznia 2015 r. w siedzibie    
         Zamawiającego. 
         Propozycja otrzymana po terminie zostanie zwrócona Zleceniobiorcy. 
 

6. Informacje dot. zawarcia umowy: 
 

      Umowa zostanie podpisana w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji  
      cenowej. 
 



 
przygotował 
 
Augustyn Kotarba 
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego 
 
 
 
Telefon kontaktowy – 17 853 20 01 
 

 
W załączeniu: wzór druku propozycji cenowej. 


