ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Przygotowanie i wydanie 3 dodatków ekologicznych w płatnej gazecie codziennej
ukazującej się w Łodzi i w województwie łódzkim.
I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydanie 3 dodatków ekologicznych w płatnej
gazecie codziennej ukazującej się w Łodzi i w województwie łódzkim. Objętość każdego z
dodatków - 8 stron. Powierzchnia pojedynczej strony min.780 cm2 . Dodatek w pełnym kolorze.
Zapewnienie współpracy przy redagowaniu treści poszczególnych artykułów oraz opracowaniu
graficznym.
Ww. dodatki będą dotyczyły proekologicznej działalności WFOŚiGW w Łodzi, w których 2
strony w każdym wydaniu będą poświęcone tematyce dotyczącej wdrażania Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (fakturowanie za w/w 2 strony będzie odbywało się
oddzielnie).
Każdy dodatek winien ukazać się także w wersji elektronicznej.
Wykonawca (na własny koszt) przekaże Zamawiającemu każdy dodatek :
- w wersji wydrukowanej - w ilości co najmniej 100 sztuk,
- w wersji elektronicznej umożliwiającej zamieszczenie dodatku na stronie internetowej
Zamawiającego.
Termin ukazania się dodatków:
I dodatek - 27 kwiecień 2013r.,
II dodatek – początek czerwca 2013r.,
III dodatek – III lub IV kwartał 2013r.

II. MINIMALNE WYMAGANIA
Dziennik regionalny lub dodatek regionalny dziennika o zasięgu krajowym spełniający łącznie
następujące warunki:
1. zasięg regionalny na obszarze województwa łódzkiego,
2. płatny,
3. ukazujący się regularnie, co najmniej 6 razy w tygodniu, w tym co najmniej od poniedziałku
do soboty,
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4. sprzedaż wydań drukowanych za miesiąc luty 2013r. wynosi minimum 25 tys. egzemplarzy
co potwierdzają dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy publikowane na stronie
www.teleskop.org.pl , zgodnie z „Regulaminem kontroli nakładu i dystrybucji prasy
zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy”,
5. posiadający stałe, okazjonalne i specjalne dodatki branżowe lub tematyczne,
6. podlegający kontroli przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy,
7. nie będący tabloidem (brukowcem, bulwarówka) - jako tabloid należy rozumieć gazetę
wypełnioną tanią sensacją, tekstami populistycznymi o dosadnym języku, odwołującą się do
emocji prowokacyjnych nierzadko przekraczających normy dziennikarskie,
8. ukazujący się w postaci drukowanej.

III. OFERTA
1. Ofertę należy przesłać e-mailem na adres : zamowienia@wfosigw.lodz.pl do dnia
15.04.2013 roku do godziny 12:00. W ofercie należy podać w szczególności cenę
za wykonanie przedmiotu zamówienia (w tym cenę za pojedyńczą stronę) , nakład,
format.
2. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania drogą
elektroniczną.
4. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

IV. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
Osobą upoważnioną do kontaktów jest :
- w sprawach formalnych : Tomasz Kruszewski, tel. 42 663 41 20
- w sprawach przedmiotu zamówienia : Wiesława Szczawińska , tel. 42 663 41 97

UWAGA:
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym
etapie - bez podania przyczyn.

Łódź, dnia 09.04.2013r.
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