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ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie
I.

przekraczającej

30000 Euro

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

Kędzierzyn-Koźle

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zaprojektowanie

graficzne,

materiałów

dostawa

wydruk

promocyjnych

do

siedziby

Zamawiającego.
Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia:

Zaprojektowanie graficzne, wydruk i dostawa

1.

Folder: format 135 mm x 145 mm,

następujących materiałów

okładka

zadrukowana dwustronnie w

papierze kreda mat o gramaturze 200 g/m
zadrukowanych dwustronnie w
g/m
2.

2

łączenie

,

pełnym

promocyjnych:

2

,

pełnym

kolorze na

pokryta folią mat; środek: 12 stron

kolorze na papierze kreda mat o gramaturze 150

za pomocą dwóch zszywek zeszytowych, ilość: 3 000 szt.

Ulotka: format 200 mm x 50 mm (format

zakładki

do

książki),

zadruk dwustronny w

pełnym

kolorze, papier kreda mat o gramaturze 300 g/m , dwustronnie pokryty folią mat, ilość: S 000
2

szt.
3. Zaprojektowanie grafiki wielkoformatowej na billboard (bez wydruku) - 2 szt.
III. KRYTERIA

Kryteria oceny ofert:

Cena-80%
Termin wykonania - 20 %
IV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

Maksymalna
najtańsza

ilość

punktów w ramach kryterium cena, liczona

będzie

wg

poniższeg o

cena brutto/ badana cena brutto x 80 pkt
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Maksymalna

ilość

punktów w ramach kryterium termin wykonania liczona

będzie

wg

poniższego

wzoru:
naj krótszy czas dostawy I czas dostawy oferty badanej x 20 pkt
zryczałtowaną

Cena brutto oferty jest
pełnego

ceną

brutto

zawierającą

cały

zakresu niniejszego przedmiotu zamówienia. Przez

podlegała

wszystkie koszty wykonania
okres realizacji nie

będzie

zmianom ani korektom.

Ceny oferty podane

będą

wykonawcę wyłącznie

przez

miejsc po przecinku. Wszystkie

płatności

i

oferenta,

cenę

w

złotych

zobowiązania będą

(PLN) z dokładnością do dwóch
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

SKŁADANIA

Oferty w postaci pisemnej w

OFERTY:

języku

polskim

należy

przesyłać

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej, na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle .pl.dodnia23.07.2018r.• do godziny
15.00, wpisując w tytule: Oferta -

materiały

drukowane.

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

1.

Wystąpiła

przewiduje

unieważnienie 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

Oferent w zapytaniu

może złożyć

tylko jedną ofertę. Kolejne

z/ożyli

zostaną

oferty w terminie.

odrzucone.
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