Warszawa, dn. 15 grudnia 2014 r.
Zaproszenie do składania ofert
Działając na podstawie Decyzji nr 11/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. Dyrektora Centrum Projektów
Europejskich w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień w CPE, Zamawiający, tj. Centrum
Projektów Europejskich, uprzejmie zaprasza Państwa do przesłania oferty, zgodnie z podanymi
poniżej warunkami:
1. Przedmiot zamówienia:
Redakcja merytoryczna oraz korekta po składzie tekstów o tematyce dotyczącej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, planowanych do publikacji w roku 2015.
Szacunkowa łączna objętość tekstów do redakcji: 24 arkusze wydawnicze (1 arkusz = 22 strony
o objętości 1800 znaków ze spacjami).
Usługi redakcji i korekty będą realizowane zgodnie z zapisami projektu umowy stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia objętości tekstów w stosunku do szacunkowej
objętości wskazanej powyżej.
2. Wymagania dotyczące Wykonawcy zamówienia:
Bardzo dobra znajomość terminologii związanej z Europejskim Funduszem Społecznym
(a zwłaszcza Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki). Aby spełnić powyższy warunek,
Wykonawca powinien w swojej ofercie:
przedstawić tytuły co najmniej 5 publikacji (wydawnictw ciągłych, zwartych lub seryjnych)
z dziedziny EFS/PO KL, które redagował w latach 2012–2014;
wskazać linki (hiperłącza) do zamieszczonych w internecie elektronicznych wersji powyższych
5 publikacji (w przypadku, gdy dana publikacja nie jest dostępna w internecie, prosimy
o przesłanie zeskanowanej strony redakcyjnej).
3. Kryteria oceny:
Wszystkie oferty, które nie będą spełniały wymagania opisanego w pkt. 2 powyżej, zostaną
odrzucone.
Spośród pozostałych ofert za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie brutto
za redakcję merytoryczną oraz korektę po składzie 1 arkusza wydawniczego.
Propozycje ofertowe należy przesyłać do 29 grudnia 2014 r. do końca dnia, wyłącznie pocztą
elektroniczną na adres joanna.janiszewska@cpe.gov.pl
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt e-mailowy:
Joanna Janiszewska, joanna.janiszewska@cpe.gov.pl

Jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z przykładowymi publikacjami wydawanymi przez Krajową Instytucję Wspomagającą
– Centrum Projektów Europejskich, zapraszamy na stronę internetową KIW:
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=895&Itemid=279&lang=pl
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=892&Itemid=282&lang=pl

Załączniki:
1. Projekt umowy (załącznik nr 1).

