
 

Łódź, 26.01.2023 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina zaprasza do składania ofert na:  

usługi poligraficzne 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:  

Usługa poligraficzna druk offsetowy materiałów reklamowych Filharmonii Łódzkiej 

wyszczególnione asortymentowo, ilościowo w Załączniku nr 1 do zapytania. 

 

Termin i warunki realizacji zamówienia:  

Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023r.  

 

 

Inne istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:  

Kalkulując oferowane ceny za usługę druku, należy uwzględnić koszty:  

a) przygotowania do druku (naświetlenie matryc offsetowych metodą CTP – 

computer to plate). 

b) koszty transportu druków, które mają być dostarczone do siedziby Filharmonii 

Łódzkiej w należytym stanie, tzn. bez zagnieceń, załamań, uszkodzeń itp.  

Podane ilości w Załączniku nr 1 ze znakiem (*) precyzują nakład pojedynczej edycji 

konkretnego produktu,  

Podane ilości w Załączniku nr 1 ze znakiem (**) oznaczają nakład konkretnego 

produktu, jaki będzie zamówiony przez cały czas trwania umowy (iloczyn 

maksymalnego nakładu pojedynczej edycji i liczby edycji), 

Wykonawca w ofercie wskaże Zamawiającemu osobę odpowiedzialną za obsługę 

całości zamówienia i poda dane kontaktowe tej osoby (lub osoby zastępującej). 

Zamawiający będzie uzgadniał z tą osobą najważniejsze kwestie związane  

z zamówieniem i jakością świadczonych usług.  

W sytuacji, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, a która może mieć miejsce  

w okresie wykonywania umowy zastrzega on sobie: 

- możliwość zmiany nakładów i liczby edycji druków w stosunku do przewidzianych  

w formularzu oferty z konsekwencjami finansowymi +/- w stosunku do ceny zawartej  

w ofercie; 

- rezygnacje z niektórych rodzajów druków; 

- zamówienie druku niewskazanego w formularzu oferty, o ile jego wykonanie będzie 

w zasięgu wykonawcy. Niemożność wykonania takiego druku nie może powodować 

ujemnych konsekwencji dla wykonawcy.  



W Filharmonii Łódzkiej przy ul. Narutowicza 20/22 udostępnia się do wglądu 

przykładowe wydruki gotowych projektów. 

Realizacja usługi będzie następować na podstawie pisemnych zamówień /zgłoszeń/ 

składanych przez Zamawiającego. Wraz ze zgłoszeniem zostaną przekazane pliki do 

naświetlania. Reakcja Wykonawcy rozumiana jako odbiór materiałów do wykonania 

usługi winna nastąpić nie później niż 1 – 2 godziny od przesłania zamówienia przez 

Zamawiającego (dotyczy dni roboczych).  

 

Miejsce oraz termin składania ofert: 

Oferty prosimy składać drogą elektroniczną pod adresem: 

sylwia.lewicka@filharmonia.lodz.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do godziny 16.00 dnia 02. lutego 2023 r.  

Za moment złożenia oferty uznaje się jej wpłynięcie do Zamawiającego.  

 

Termin związania ofertą: 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

Kryteria wyboru ofert: 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiający w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie:  

▪ Cena 100% 

 

Istotne postanowienia umowy: -wzór umowy Załącznik nr 2. 

 

 

 

PODPIS - Imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia 

 

Sylwia Lewicka-Pawłowska 
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