URZĄD

MIASTA

Kędzierzyn-Koż'e

Biuro Informacji i Promocji Miasta
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax 77/40-50-364

ZAPYTANIE OFERTOWE IPM.271.2.37.2017
Zamawiający:

Nabywca: Gmina Kędzierzyn-Koźle
NIP 749-20-55-601
Płatnik: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Biuro Informacji i Promocji Miasta
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzi~rzyn-Koźle
NIP: 749-00-15-170
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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest "Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej w
2018 roku" w terminie do 21.12.2018 r. wg poniższej specyfikacji:
1. Nakład: minimum 4000 egzemplarzy
2. Za'sięg: minimum województwo opolskie
3. Częstotliwość ukazywania się: dziennik lub codzienny dodatek do tytułu o szerszym
zasięgu (ukazujący się minimum 5 razy w tygodniu)
4. Pełen kolor
II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna zawierać:
- datę sporządzenia,
- nazwę płatnego dziennika lub codziennego dodatku do płatnego tytułu o szerszym zasięgu
niż województwo opolskie (ukazującego się minimum 5 razy w tygodniu),
- cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci ceny za 1 cm 2 (centymetr
kwadratowy),
- tęrmin wykonania przedmiotu zamówienia,
- nazwę i adres oferenta, nr tel., adres e-mail, nr NIP,
- czytelny podpis oferenta w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub osobiście.
III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być złożona do dnia 10.01.2018 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: jaroslaw.jurkowski@kedzierzynkozle.pl,
- poczty tradycyjnej na adres:
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle lub
- osobiście 'w kancelarii ogólnej, pok. 109 pod w/w adresem w zamkniętej kopercie z
dopiskiem "Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej w 2018 roku".
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ocena .ofert zostanie dokonana w dniu 11.01.2018 r. o godz. 10.00 w pokoju 415 C w
Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32.
4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

dopuszcza możliwość powierzenia części zadania innym podmiotom, za
które wykonawca odpowiada jak za własne działania. Wykonawca może za zgodą
Zamawiającego zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy, ale w takim
przypadku Wykonawca odpowiada za sposób i właściwą jakość zrealizowania
zlecenia, tak jak przy własnej realizacji.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania oferenta w przypadku niespełnienia
5.

Zamawiający

wymagań.

IV. OCENA OFERT:
Zamawiający

dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena za 1 cm 2 (centymetr kwadratowyL wyłącznie w złotych polskich (PLN) z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku: 100%.
Cena brutto oferty jest zryczałtowaną ceną brutto zawierającą wszystkie koszty
wykonania pełnego zakresu niniejszego przedmiotu zamówienia. Przez cały okres realizacji
nie będzie podlegała zmianom ani korektom.
V. INFORMACJE

DOTYCZĄCE

WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty bądź o braku dokonania wyboru Zamawiający zawiadomi
oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.kedzierzynkozle.pl.
VI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający

przewiduje

unieważnienie postępowania

w

poniższych

przypadkach:

1. Nie wpłynie żadna oferta
2. Cena naj korzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe Zamawiającego
3. Nie wpłynie żadna ważna oferta
VII. OSOBY DO KONTAKTU:
Jarosław

Jurkowski, tel. 77 40 50 399, 506482806, jaroslaw.jurkowski@kedzierzynkozle.pl
Teresa
, Głuszek, tel. 774050364, teresa.gluszek@kedzierzynkozle.pl
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