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Projekt wspólfinansowany ze srodków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

w ramach: Priorytet: II Ochrona

środowiska,

w tym adaptacja do zmian klimatu. Ozialanie: 2.5. Poprawa jakości

środowiska

miejskiego.

Kędzierzyn-Koźle,

IPM.271.2.26.2018

03.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro
I.

ZAMAWIAJĄCY

Nabywca:
Kędzierzyn-Koźle

Gmina

ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200

Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-20-55-601
Odbiorca/Płatnik:
Urząd

Miasta

Kędzierzyn-Koźle

ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200
II.

Kędzierzyn-Koźle

OPIS PRZEDMIOTU .zAMÓWIENIA
Zaprojektowanie graficzne, wydruk i dostawa do siedziby Zamawiającego ulotek promocyjnych.
Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia:

Wydruk i dostawa ulotek promocyjnych zaprojektowanych przez Zamawiającego, wg.

poniższej

specyfikacji:
Format:

A4. składany

Ilość:

3000 szt.

Kolor:

pełny

Papier:

kreda mat o gramaturze 135 g/m2

Adres dostawy:

Urząd

Projekt graficzny ulotki
III.

do A5

kolor, zadruk dwustronny
Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Zamawiający przekaże

Wykonawcy wraz ze zleceniem realizacji

usługi.

KRYTERIA
Kryteria oceny ofert:
Cena-80%
Termin wykonania - 20 %

IV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:
Maksymalna
najtańsza

ilość

punktów w ramach kryterium cena, liczona

będzie

wg

poniższego

wzoru:

cena bruttof badana cena brutto x 80 pkt

Maksymalna

ilość

punktów w ramach kryterium termin wykonania liczona

wzoru :
naj krótszy czas dostawy f czas dostawy oferty badanej x 20 pkt

będzie

wg

poniższego
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Cena brutto oferty jest zryczattowaną ceną brutto zawierającą wszystkie koszty wykonania
pełnego

zakresu niniejszego przedmiotu zamówienia. Przez cały okres realizacji nie będzie

podlegała

zmianom ani korektom .

Ceny oferty podane będą przez wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Wszystkie

płatności

i

zobowiązania będą

oferenta,

cenę

realizowane jedynie w polskich

złotych.

Oferta powinna

zawierać nazwę

brutto oraz termin wykonania zamówienia

(ilość

dni kalendarzowych, liczonych od daty podpisania umowy).
V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN
Wypełniony

skanu za

SKŁADANIA

OFERTY:

w języku polskim, podpisany załączony formularz ofertowy należy przesłać w postaci

pośre dnictwem

poczty elektronicznej, na adres e-mail : promocja@kedzierzynkozle.pl.

do dnia 11.07.2018 r., do godziny 15.00,

wpisując

w tytule: Oferta - ulotki na skwery.

Informacja o wyborze oferenta zamieszczona zostanie na www.kedzierzynkozle.pl.
VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający

1.

Wystąpiła

przewiduje

unieważn ie nie postępowania

istotna zmiana

okoliczności

w przypadkach, gdy:

powodująca,

że

udzielenie zamówienia nie

w interesie Gminy.
2. Nie wpłynie

żadna

oferta.

3. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy
4. Nie

wpłynie żadna ważna

Zamawiający

środki

finansowe

Zamawiającego

oferta.

dopuszcza negocjacje cenowe z oferentami, którzy złożyli oferty w terminie.

Oferent w zapytaniu może złożyć tylko jedną ofertę. · Kolejne zostaną odrzucone.

KieZSl'l'.IhiKBja/,;,a,
InformacJ~ r~~r't{f ·11>11asta
Teresa yluszek
........ ·.. ··.... ·.. ·..··T ·........ ·.. ·........ ··.. ··
(data i podpis osoby

upoważnionej

do reprezentowania Zamawiajqcego)

leży
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FORMULARZ OFERTY NA WYDRUKOWANIE I

DOSTAWĘ

ULOTEK

Czas dostawy: ____"___ dni ka lendarzowych
Opis

Ilość

(szt.)

Format A4 składany do A5, w ilości 3 000 szt.,
Zadruk dwustronny, pełny kolor, papier kreda mat
o gramaturze 135g/m'.

3000

Adres dostawy: Urząd Miasta Kędzierzyn - Koźle,
ul. Piramowicza 32,47-200

Kędzierzyn-Koźle

Cena jednostkowa
brutto

Wartość

brutto

