
 

 

Gdańsk, 6 lutego 2023 r.  

 

Zapytanie ofertowe na wydruk dwóch publikacji w ramach projektu „Dialog społeczny – 

kluczem do rozwoju” o numerze 1/SD/2023 

 

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24 , będący 

Wnioskodawcą projektu pt. ,,Social dialogue – key to development” (tłum. „Dialog Społeczny – 

kluczem do rozwoju”), dofinansowanego z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w 

ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do 

złożenia oferty na wydruk dwóch publikacji projektowych  (CPV: 79823000-9 – Usługa druku i 

dostawy) 

 

I. Opis przedmiotu Zamówienia 

1. Wydruk 2000 egzemplarzy publikacji poświęconej dialogowi społecznemu opracowanej w 

ramach projektu ,,Social dialogue – key to development” (tłum. „Dialog Społeczny – kluczem 

do rozwoju”) dofinansowanego z Norwegii poprzez  Fundusze Norweskie 2014-2021, w 

ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”, nr umowy 2019/101822. 

Wytyczne: 

a) Format   → A4 

b) Ilość stron:  → 88 + 4 

c) Środek: 

→ kreda mat 115 g 

→ kolor 4x4 CMYK 

d) Okładka 

→ Kreda mat 300g 

→ Folia mat 1+0 

→ Kolor 4x4 CMYK 

e) Oprawa   

→ klejenie po dłuższym boku 

f) Nakład   → 2000 egzemplarzy 

 

2. Wydruk 1000 egzemplarzy publikacji poświęconej dialogowi społecznemu w czasach 

kryzysu opracowanej w ramach projektu ,,Social dialogue – key to development” (tłum. 



 

 

„Dialog Społeczny – kluczem do rozwoju”) dofinansowanego z Norwegii poprzez  Fundusze 

Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”, nr umowy 

2019/101822. 

Wytyczne: 

g) Format   → A4 

h) Ilość stron:  → 52 + 4 

i) Środek: 

→ kreda mat 115 g 

→ kolor 4x4 CMYK 

j) Okładka 

→ Kreda mat 300g 

→ Folia mat 1+0 

→ Kolor 4x4 CMYK 

k) Oprawa   

→ klejenie po dłuższym boku 

l) Nakład   → 1000 egzemplarzy 

 

 

II. Kryteria rozstrzygające: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami:  

 

1. Wydruk 2000 egzemplarzy publikacji poświęconej dialogowi społecznemu 

Cena – 100% 

 

2. Wydruk 1000 egzemplarzy publikacji poświęconej dialogowi społecznemu w czasach 

kryzysu 

Cena – 100% 

 

III. Podstawowe zasady współpracy 

1. Wykonawca zapewni transport oraz wniesienie publikacji do siedziby Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, I piętro. (tj. Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 

128/129). Budynek posiada windę. 



 

 

2. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z 

Zamawiającym lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego, niebędącymi 

pracownikami Zamawiającego. 

3. Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z 

Wykonawcą drogą mailową, telefoniczną lub osobiście. 

 

 

IV. Termin dostawy zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówienie w nieprzekraczalnym terminie 

3 marca 2023 roku. 

 

V. Kontakt z Zamawiającym 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Jagna 

Łobodzińska, dostępna pod nr numerem telefonu: 58 308 43 37, adresem mailowym: 

j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego 

postępowania będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. 

 

 

VI. Sposób odpowiedzi na zapytanie o cenę  

Przesłanie lub dostarczenie podpisanej  oferty na adres Region Gdański NSZZ „Solidarność” ul. 

Wały Piastowskie 24 pok. 128 lub drogą elektroniczną, zawierającej wypełniony i podpisany 

formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 20 lutego 2023 r. do 

godziny 12.00 na adres : j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl 
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