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     ZAPROSZENIE 
 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej 
na Druk ulotki DL oraz baneru dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej 
Górze. 

Ulotka A4 do DL w „C” – 2500 sztuk 
 

- druk offset CMYK, kolor  4/4 + lakier offsetowy po całości.  
- papier kreda błysk, co najmniej 170 gr 
- projekt nadruku po stronie Zamawiającego, przygotowany zgodnie z zasadami DTP: 
- spad 2 mm,  
- plik w formacie PDF X1.3,  
- rozdzielczość rastra co najmniej 240 dpi 

      Baner 1,5 x 4,5 m – 1 sztuka 
 

- solvent/pigment odporny na promieniowanie UV.  
-  Folia banerowa biała, zadruk jednostronny, oczkowanie standardowe co 50 cm, oczka 
metalowe  
- gwarancja udzielona przez dostawcę na okres co najmniej 24 miesięcy. 
- projekt nadruku po stronie Zamawiającego przygotowany zgodnie z zasadami DTP: 
- plik w formacie PDF X1.3,  
- rozdzielczość rastra co najmniej 72 dpi.  

Termin realizacji zamówienia: 5 dni od przekazania projektów do druku (maksymalnie do dnia 
16.11.2017r. ) 
 
 Ofertę należy złożyć do dnia 09.11.2017r. do godziny 11:00 w siedzibie uczelni  - Karkonoska 
Państwowa Szkoła Wyższa ul. Lwówecka 18 58-503 Jelenia Góra - Rektorat pokój nr 114, 
przesłać za pośrednictwem np. urzędu pocztowego na adres: 
 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze 
ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra 
Z dopiskiem: oferta – druk ulotki i banera 
lub za pośrednictwem maila: joanna.sztando@kpswjg.pl 
Liczy się data wpływu. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 
 
 Kryterium wyboru oferty:  cena 100% 
 
W razie pytań należy kontaktować się z Panem Rafałem Tomasikiem tel. 075 64 53 312, e-mail: 
rafal.tomasik@kpswjg.pl  
 
Z góry dziękujemy za odpowiedź       

       


