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 Chotów, dnia 20.02.2014 r. 

DOTYCZY:  Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania materiałów promocyjnych  
 dla Przedsiębiorstwa CX-80 Polska A. Nadera, D. Nadera Spółka Jawna 

ORGANIZATOR:  CX-80 Polska A. Nadera, D. Nadera Spółka Jawna 
 Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na opracowanie i przygotowanie materiałów 
promocyjnych. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
1. Katalogi produktów CX-80 Polska (16 stron formatu A4, papier kredowy sztywny, 6 kolorów, zdjęcia, 5 

wersji językowych); 
2. Opakowania próbek produktów CX-80 Polska oraz torby promocyjne; 
3. Katalogi produktów CX-80 Polska na płycie CD; 
4. Opracowanie profesjonalnego filmu informacyjno-szkoleniowego na temat zastosowania produktów 

firmy CX-80 Polska, oraz przygotowanie płyt CD z filmem; 

ZAKRES USŁUG: 
1. Katalogi produktów CX-80 Polska (16 stron formatu A4, papier kredowy sztywny, 6 kolorów, zdjęcia, 5 

wersji językowych)  

 Opracowanie graficzne katalogu 

 Tłumaczenie na 5 języków (angielski, rosyjski, niemiecki, ukraiński, włoski) 

 Wydruk łącznie 8.000 szt. katalogów 

2. Opakowania próbek produktów CX-80 Polska oraz torby promocyjne 

 opracowanie graficzne opakowania próbki produktu i torby firmowej 

 Wykonanie opakowania na próbkę (30.000 szt.):opakowanie aerozolowe   

 Wykonanie torby z tworzywa eko (30.000 szt.):nadająca się do recyklingu o wymiarach około 
300x300x120  

3. Katalogi produktów CX-80 Polska na płycie CD 

 Opracowanie graficzne katalogu 

 Przygotowanie 15.000 szt. płyt CD z katalogiem produktów 

4. Opracowanie profesjonalnego filmu informacyjno-szkoleniowego na temat zastosowania produktów 
firmy CX-80 Polska, oraz przygotowanie płyt CD z filmem. 

 Przygotowanie filmu 5 minutowego z napisami w języku polskim  

 Przygotowanie 5.000 szt. płyt CD/DVD z filmem 

Termin realizacji w/w usług – do 30.04.2014 .r 

Wszystkie powyższe materiały powinny zostać opatrzone wizualizacją graficzną, związaną  
z dofinansowaniem projektu ze środków UE (zgodnie z art. 8 i 9  Rozporządzenia nr 1828/2006).   

Oferta powinna zawierać następujące informacje:  
1. datę przygotowania oferty 
2. okres ważności oferty 
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3. nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis oferenta 
4. zakres usługi (minimalne elementy zawarte powyżej), 
5. cenę netto i brutto wykonania poszczególnych usług wymienionych powyżej, oraz cenę łączną 

Oferty należy składać na załączonym Formularzu ofertowym.  
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryterium: 100% cena 
Zamawiający wybierze ofertę, wskazującą najniższą cenę. 

Termin składania ofert: do 5 marca 2014 r. – osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną:  
CX-80 Polska A. Nadera, D. Nadera Spółka Jawna 
 Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce 
e-mail: cx80@cx80.pl  
Osoba do kontaktu: Dariusz Nadera, tel./fax: 62 762 46 07  

Z poważaniem 
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