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ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego 0 wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 Euro

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kędzierzyn-Koźle — Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200
Kędzierzyn-Koźle, NIP 749—20-55—601.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby Zamawiającego, zgodnie

ze specyfikacją (załącznik nr 1).
KRYTERIA:

Kryteria oceny oferty:

Cena — 100 %

najtańsza cena brutto/ badana cena brutto >< 100 pkt.

SPOSÓB OBLICZANIA CENY:
Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium cena, liczona będzie wg poniższego wzoru:

najtańsza cena brutto/ badana cena brutto ›: 100 pkt. )( 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.

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 cenę brutto.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
Oferty w postaci skanu podpisanego formularza ofertowego (załącznik nr 2) należy ”przesłać
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl do dnia

24.11.2021 r., wpisując w tytule: oferta gadżety.

Informacje () zapytaniu uzyskać można pod numerem telefonu 77 40 34 497.
Informacja o wyborze oferenta zostanie wysłana drogą elektroniczną na zwrotny adres mailowy.
VI.

TERMIN DOSTAWY:

Nie później niż do 22 grudnia 2021 r.
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POSTANOWIENIA końcowa
1.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadkach, gdy:
a)

2.

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży
w interesie Gminy.

b) Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe Zamawiającego.
c) Nie wpłynie żadna ważna oferta.
cl) Nie wpłynie żadna oferta.
Pod uwagę brane będą tylko oferty, które zawierać będą jednostkową cenę netto i brutto oraz

kwotę brutto całości zamówienia.

3.

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

4.

Oferent w zapytaniu może złożyć tylko jedną ofertę do każdej z części zapytania. Kolejne
zostaną odrzucone.
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Załącznik nr 1

Specyfikacja

Ip.

przykładowe zdjęcie

opis

znakowanie

ilość

(szt.)

Power bank solarny o pojemności 10000 mAh, posiadający wskaźnik ładowania. Portyi standardy

ładowania: USB, USB typ C. Kabel o długości min. 50 cm. Wymiary: min. 12,5 x 7 >< 1,2 cm, max. 15 x 8 x 2

cm. Produkt powinien być zgodny z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej, posiadać znak CE.

Zapakowany w pudełko. Kolor szary lub srebrny. Znakowanie na powierzchni produktu.

Warianty nadruku:

& Kędzierzyn-Koźle
Miasto możliwości

Kędzierzyn-Koźle
Miasto możliwości
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Załączone grafiki są tylko przykładowe i mogą ulec zmianie.

Wycena dla maksymalnej wielkości nadruk

Urząd Miasta Kędzierzyn—Koźle
ul. G. Piramowicza 32, 47—200 Kędzierzyn-Koźle, tel. + 48 77 40 50 338 Fax. + 48 77 40 50 385

Tampodruk
10
Kolor czarny

