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ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówien ia publicznego o warto śc i szacu nkowej nie

I.

prz e kraczaj ącej

30 000 Eu ro

ZAMAWIAJĄCY

Nabywca :
Kędzierzyn- K oź le

Gmina

ul. Grzegorza Piramow icza 32
47-200

Kędz ie rzy n - Ko źl e

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

Miasta Kędzierzyn- Koźle

ul. Grze gorza Piramowicza 32
47-200

Kęd z ierzyn - Koźle

Partner Pro je ktu :
Gmina Ujazd
ul.

Sław ięci e ka

19

47- 143 Uja zd
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie merytoryczne i graficzne oraz publikacja 4
informacyjno-edukacyjnym w prasie o

zasięgu

ogłoszeń

prasowych o charakterze

regionalnym w ramach projektu pn. "Partnerstwo na

rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa
Kędzierzyn

- etap II".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest
publikacji 4
regionalnym,

artykułów

na opracowaniu merytorycznym i graficznym oraz

prasowych o charakterze informacyjno-edukacyjnym w prasie o

obejmującym

strzeleckiego, wg

usługa polegająca

następującej

swym

zasięgiem

teren

powiatu

zasięgu

kędzierzyńsko-kozielskiego

oraz

specyfikacji:

Ilość : 4 artykuły,
Format::Y.t strony gazety,
3. Przy opracowaniu merytorycznym artykułów Wykonawca będzie mogl s kórzystać z pomocy
eksperta oraz dokumentów dotyczących ogólnych z ałożeń i celów projektu ,
4. Terminy publikacji: jeden a rtykuł w każdym kwartale br.,
5. Tematyka artykułów: bioróżnorodnoś ć, ochrona ś rodow iska , zasobów naturalnych oraz
pokrewne tematy wskazane przez Zamawiającego lub Partn era Projektu,
6. Ka ż d y artykuł powin ien z a wi era ć info rma cj ę , ż e projekt pn. " Partnerstwo na rzecz ochrony
różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle , Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa
Kędzierzyn" ws półfinansowan y jest przez Un ię Eu ropej ską ze środków Europejskiego Fundu szu
Rozw oju Regional nego w ramach Regionaln ego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2014-2020.

1.
2.

Urząd Miasta Kędzi erzyn - Kotl e
ul. G. Piramowic;za 32, 47- 200 Kędzier zyn- Koź le, tel . + 48 77 40 sa 338

Fax. + 48 77 40 50 38S
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III . KRYTERIA
Kryteria oceny ofert:

Cena -100 %
IV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium cena liczona będzie wg poniższego wzoru:
najtańsza

cena brutto/ badana cena brutto x 100 pkt

Cena brutto oferty jest zryczałtowaną ceną brutto zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego
zakresu niniejszego przedmiotu zamówienia . Przez cały okres realizacji nie będzie podlegała zmianom
an i kore ktom .
Ceny oferty podane będą przez wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku . Wszystkie

płatności

i

zobowiązania będą

realizowane jedynie w polskich

złotych.

Oferta powinna zawierać nazwę oferenta, dane kontaktowe oferenta raz cenę brutto całości przedmiotu
zamówienia.
V.MIEJSCE ORAZ TERMIN

SKŁADANIA

OFERTY:

Oferty w postaci pisemnej, na załączonym formularzu (załącznik nr 1) należy przesyłać za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na adres e-mail: promoda@kedzierzynkozle_pl, dodnia27.02.2019r. do godziny
15.00,

wpisując

artykuły

w tytule: Oferto -

prasowe.

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

L

Zamawiający

al

przewiduje

Wystąpiła

unieważnienie postępowania

w przypadkach, gdy:

istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży

w interesie Gminy.
wpłynie żadna

bl

Nie

oferta.

c)

Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy

dl

Nie

wpłynie żadna ważna

środki

finansowe

Zamawiającego

oferta.

może złożyć

tylko jedną

ofertę.

Oferent w zapytaniu

3.

Fa ktury wystawiane będą na Zamawiającego oraz na Partnera Projektu w stosunku 3:1.

4.

Z wybranym

Wykonawcą

Kolejne

zostaną

2.

odrzucone.

zostanie podpisana umowa.

Zatwierdzam:

"'".'"~"k

81ura Informacji i I Qm'btji Miasta

·(::;;~·;~·~;r~~~~ ~s:g;~;;nej
do reprezentowania Z mawiajqcega)

Urząd Miasta Kędzierzyn- Koźle

ul. G. Piramowicza 32, 47-200

Kędzierzyn-Koźle,

tel. + 48 77 40 50 338

Fa~ .

+ 48 77 40 50 38S

•

