Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/EUROSPEC/2019

Formularz ofertowy
Nazwa i adres Wykonawcy: ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
NIP ............................................................................. REGON ..............................................................................
.
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
..................................................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ..............................................................................................
Numer telefonu: (**) ........................................................; Numer faksu: (**) ..........................................................
e-mail: ......................................................................................................................................................................
Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe na opracowanie merytoryczne dwóch podręczników z zeszytem
ćwiczeń oraz ich opracowanie graficzne, skład i druk realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości
kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia Eurospec poprzez utworzenie dwóch nowych
kierunków” w ramach umowy o dofinansownaie nr RPZP.08.06.00-32-K033/17-02. Działanie 8.6
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w
kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
zawodowego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wzorem umowy, za
cenę:
Część I
PODRĘCZNIK 1
a. CZĘŚĆ 1. Opracowanie merytoryczne podręcznika ze
zmodyfikowanym programem staży dla nauczycieli dla
kierunku Fryzjer.
b. CZĘŚĆ 2. Opracowanie merytoryczne podręcznika
uwzględniającego zmodyfikowane zagadnienia w ujęciu
praktyk dla uczniów kierunku Fryzjer.
c. CZĘŚĆ 3. Opracowanie merytoryczne podręcznika ze
zindywidualizowanymi zagadnieniami dla uczniów na
kierunku Fryzjer.
d. CZĘŚĆ 4. Opracowanie merytoryczne podręcznika z
programem nauczania zawierającym poszerzone treści dla
uczniów i zeszyt ćwiczeń cz.1 dla kierunku Fryzjer.
1. Liczba stron razem z okładką: średnio 100.
2. Opracowanie
merytoryczne
podręczników
przeprowadzone przez średnio 3 osoby na każdy
podręcznik, w tym jedną z nich powinien być
specjalista z zakresu Fryzjerstwa, a drugą
specjalista z zakresu pedagogiki.
3. Podręcznik 1 może być napisany przez zespół
autorski.
4. Termin realizacji zamówienia – nie późniejszy niż

............................................................ złotych
brutto
(słownie
............................................................ )

60 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
dysponowania osobami, z których każda posiada
doświadczenie w opracowaniu merytorycznym,
jako autor lub współautor minimum dwóch
publikacji – z ww. zakresu. Za publikację
Zamawiający uzna jedynie: artykuł (minimum 1000
znaków ze spacjami), podrozdział (minimum 1000
znaków ze spacjami), skrypt, książkę, rozdział
książki, analizę, ekspertyzę, badanie, opinię,
podręcznik, poradnik, przewodnik, (dalej jako
„publikacja”).

Termin realizacji zamówienia: ...........................................
Część II
PODRĘCZNIK 2
a. CZĘŚĆ 1. Opracowanie merytoryczne podręcznika ze
zmodyfikowanym programem staży dla nauczycieli dla
kierunku Fotograf.
b. CZĘŚĆ 2. Opracowanie merytoryczne podręcznika
uwzględniającego zmodyfikowane zagadnienia w ujęciu
praktyk dla uczniów kierunku Fotograf.
c. CZĘŚĆ 3. Opracowanie merytoryczne podręcznika ze
zindywidualizowanymi zagadnieniami dla uczniów
kierunku Fotograf.
d. CZEŚĆ 4. Opracowanie merytoryczne podręcznika z
programem nauczania zawierającym poszerzone treści dla
uczniów i zeszyt ćwiczeń cz.2 dla kierunku Fotograf.
1. Liczba stron razem z okładką: średnio 100.
2. Opracowanie
merytoryczne
podręczników
przeprowadzone przez średnio 3 osoby na każdy
podręcznik, w tym jedną z nich powinien być
specjalista z zakresu Fotografii, a drugą specjalista
z zakresu pedagogiki.
3. Podręcznik 2 może być napisany przez zespół
autorski.
4. Termin realizacji zamówienia – nie późniejszy niż
60 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
dysponowania osobami, z których każda posiada
doświadczenie w opracowaniu merytorycznym,
jako autor lub współautor minimum dwóch
publikacji – z ww. zakresu. Za publikację
Zamawiający uzna jedynie: artykuł (minimum 1000

............................................................ złotych
brutto
(słownie
............................................................ )

znaków ze spacjami), podrozdział (minimum 1000
znaków ze spacjami), skrypt, książkę, rozdział
książki, analizę, ekspertyzę, badanie, opinię,
podręcznik, poradnik, przewodnik, (dalej jako
„publikacja”).

Termin realizacji zamówienia: ...........................................
Część III
Opracowanie graficzne i skład 2 podręczników z zeszytem
ćwiczeń dla dwóch kierunków - Fryzjer, Fotograf:
............................................................ złotych
1. format podręcznika z zeszytem ćwiczeń: brutto
A4 (210 mm x 297 mm) w pionie,
2. liczba stron razem z okładką: średnio 100.
(słownie
............................................................ )
Termin realizacji zamówienia: ...........................................
Część IV
Druk podręczników i zeszytu ćwiczeń:
1. 2 podręczniki po 70 sztuk - łącznie 140 szt.

............................................................ złotych
brutto

2. 1 zeszyt ćwiczeń składający się z części 1 i 2
- 70 szt.
(słownie

3. papier: środek kreda mat 115g., okładka kreda mat
............................................................ )
250 g.
4. kolor druku: 4+4 CMYK
5. wykończenie: zszywka wzdłuż dłuższego boku
(2 zszywki)

Termin realizacji zamówienia: ...........................................
Oświadczam, że jestem upoważniony/a do złożenia niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy.

…...........................................................
(miejscowość, data)

.................................................................
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

