Warszawa, dnia 10.04.2013r.

W związku z realizacją projektu pn: „Zwiększenie eksportu firmy poprzez udział w zagranicznych
targach i misjach” dofinansowanego w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w
programach promocji, działania 6.5. Promocja polskiej gospodarki , osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na
rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013., Zamawiający
zamierza zlecić przygotowanie materiałów reklamowych
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa przygotowania materiałów reklamowych obejmująca
projekt, opracowanie, przygotowanie do druku, wydruk.
Materiały reklamowe zostaną wykorzystane i dystrybuowane podczas zagranicznych targów i misji w latach
2013-2014. Przesyłane przez zamawiającego pliki będą miały następujące rozszerzenia IGES, STEP, DFX czy
DWG. Z uwagi na wysoko techniczny profil produktów zamawiającego oraz format materiałów, którymi
zamawiający dysponuje oferent zobowiązany jest posiadać oprogramowanie kompatybilne z typem
przesyłanych materiałów i umożliwiające druk w jakości materiału w wersji elektronicznej.
W ramach zamówienia zamawiający zamierza zlecić wykonanie:
1. Renderingi produktów zamawiającego
Termin realizacji: do 01.10.2013r.
2. Projekt graficzny, opracowanie, złożenie oraz druk następujących materiałów promocyjnych:
a) ulotka targowa A5
-300 szt
-kolor, wydruk: kreda
Termin realizacji: do 01.06.2013
b) mini-katalog pomp
-format 210x297mm/A4
-24 strony+okładka
-1000 sztuk
-druk
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Materiały zostaną dostarczone przez zamawiającego. Wykorzystane zostaną renderingi pomp.
Termin realizacji: do 25.05.2013
c) katalog pomp
-ok. 120 stron
-format 210x297mm/A4
-500 sztuk
-druk
Termin realizacji: do 30.10.2013r.
d) dyptyk
-4 wersje po 300 sztuk
-kolor, kreda
Termin realizacji: do 01.09.2014
Powyższe materiały promocyjno-reklamowe zamawiane będą w językach krajów, w których odbywać się
będą targi oraz misje. Dostarczenie tłumaczenia materiałów leży po stronie zamawiającego.

Kryteria wyboru oferty:
-oświadczenie o posiadaniu oprogramowania niezbędnego do wykonania graficznego przedstawienia
produktów zamawiającego w rozszerzeniach IGES, STEP, DFX czy DWG
-oświadczenie, że oferta jest wiążąca do 30.10.2013r.
-cena
-gotowość realizacji zamówień w podanych terminach
Oferty proszę składać na adres mailowy: anna.bykowska@powen.com.pl lub osobiście w siedzibie firmy
w Zabrzu, ul. Wolności 318, na ręce Dyrektor Marketingu, Małgorzaty Kańtoch

Termin składania ofert: 25.04.2013r.
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