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ZAPYTANIE OFERTOWE III
dla za mówienia publicznego o wartości szacunkowej nie prze kraczającej 30 000 Euro
I.

ZAMAWIAJĄCY

Nabywca:
Kędzierzyn-Koźle

Gmina

ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200

Kędzierzyn-Koźle

NIP:. 749-20-55-601
Odbiorca/Płatni k :
Urząd

M iasta Kędzierzyn-Koź l e

ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200
II.

Kędzi e rzyn - Koźle

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wynajęcie

powierzchni reklamowych wraz z ich wyklejeniem na nośnikach reklamowych -

billboardach zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i
Szczegółowy

śląskiego .

opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi wynajęcia ośmiu powierzchni reklamowych na urządzeniach
typu billboard zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i śląsk i ego, po cztery na t erenie
każdego

województwa, wg

następującej

1. Powierzchnia każdej reklamy: 12 m

2

specyfikacji:

,

2. Okres ekspozycji każdej reklamy - 3 m i esiące (od 16.10.2019 r.-16.01.2020 r.)
3. Lokalizacja billboardów w województwie opolskim: Kędzierzyn-Koźle (przy ma rkecie Tesco),
Bierawa, Ujazd, Polska Cerekiew;
4. Lokalizacja billboardów w województwie ś ląs ki m : Sośnicowice, Sierakowice, Rudziniec, K uźn i a
Raciborska;
5. Wydruk i

montaż

oraz

demontaż

reklamy na

każdym

z billboardów, a w trakcie ekspozycji

doklejenie dodatkowej grafiki (nalepy) na ka t dym nośniku .
III.

KRYTERIA:
Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

IV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:
Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium cena, liczona
najtańsza

będzie

wg

pon i ższego

cena brutto/ badana cena brutto x 100 pkt

Unąd

ul.

Miasta

Kędzi erzyn-Koźl e

G. Piramowicza 32, 47-200 Kęd zi e rzyn - Koź le, tel. + 48 77 40 50 338 Fax. + 48 77 40 50 385
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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.

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 oraz cenę brutto całości przedmiotu zamówienia.
V.

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANłA OFERT:
Oferty w postaci ska nu, na załączonym formularzu

(załącznik

nr 1) należy

przesyłać

za

pośrednictwem

poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl. do dnia 30.09.2019 r.,
wpisując

w tytule:. Oferta - reklama billboardy.

Do oferty należy załączyć poglądowe zdjęcia lokalizacji.
Informacja o wyborze oferenta zamieszczona zostanie na www.kedzierzynkozle.pl .
VI.

POSTANOWIENłA KOŃCOWE
Zamawiający

1.

przewiduje

unieważnienie postępowania

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności

w przypadkach, gdy:

powodująca , że udzielenie zamówienia

nie leży

w ·interesie Gminy,
2. Nie

wpłynie żadna

oferta,

3. Cena naj korzystniejszej oferty przekroczy
4. Nie

wpłynie żadna ważna

środki

finansowe

oferta,

5. Przedstawione w ofercie lokalizacje billboardów nie
Zamawiający

dopuszcza

Zamawiającego,

możliwość

spełnią oczekiwań Zamawiającego.

innych lokalizacji pod warunkiem,

że będą

one zlokalizowane

na terenie wskazanych województw tylko w przypadku gdy brak będzie wolnych powierzchni w
lokalizacjach wskazanych w pkt. II.
Oferent w zapytaniu może złożyć tylko jedną ofertę . Kolejne zostaną odrzucone.

Zatwierdzam:
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Teresa A us zek
.....................
,...................................
(data i podpi osoby upoważnionej
do reprezentowania Zamawiajqcega)

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel . + 48 77 40 50 338 Fax.

+ 48 77 40 50 385

