
                     
 

                     
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 25.07.2022 

 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizowanego projektu pt.: „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne 

wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)” (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), 

współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach „Strategicznego Programu Badań 

Naukowych i Prac Rozwojowych Społeczny i Gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków 

GOSPOSTRATEG”, zwraca się do Państwa z zapytaniem dotyczącym realizacji usługi korekty językowej, redakcji i składu tekstu 

publikacji naukowej pt. „Polityka przestrzenna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w wersji online. 

 

Dane identyfikacyjne zamawiającego: 

INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW 

ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa; adres korespondencyjny: ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę przygotowania wersji online monografii naukowej w następującym zakresie: 

 korekta i redakcja językowa tekstu w języku polskim,  

 przygotowanie i formatowanie tekstu, 

 przygotowanie gotowych ilustracji do opublikowania ich w formacie online,  

 stworzenie układu graficznego tekstu i ilustracji, 

 przygotowanie gotowego projektu monografii do publikacji online.  

 

Zamawiający zakłada, że termin realizacji całości zamówienia nie może być dłuższy niż 5.09.2022 r.  

 

Kryteria wyboru oferty:   

cena – 100% 

liczone według przyjętego wzoru: 

liczba przyznanych punktów = (najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto ocenianej oferty) x 100 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

  

Poszczególne materiały (tekst, potrzebne logotypy, wykresy, ilustracje itp.) zostaną przekazane Wykonawcy  

drogą elektroniczną w formacie odpowiednim do przetworzenia niezwłocznie po zakończeniu postępowania i wyborze 

Oferenta.  

Prosimy o przesłanie oferty na realizację usługi uwzględniającej całkowitą cenę netto i brutto zamówienia oraz zgodnej  

z przedmiotem zamówienia na adresy e-mail: mdawid@irmir.pl i kkudlacz@irmir.pl do dnia 1.08.2022 do godziny 12.00. 

Osoby do kontaktu:  

Marta Dawid – 12 634 25 13 wew. 50  

e-mail: mdawid@irmir.pl  

Katarzyna Kudłacz – 12 634 25 13 wew. 50  

e-mail: kkudlacz@irmir.pl     

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Tekst monografii pt. „Polityka przestrzenna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” 
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