POKL.9.1.2/1-2012

Kawęczyn, dn. 04-07-2012

dotyczy Projektu: „Nasze dzieci - nasza przyszłość- projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” Projekt
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Nr projektu: POKL.09.01.02-30-109/11-00

Zapytanie ofertowe
1. Zamawiający
Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62 -704 Kawęczyn,
NIP 668-187-54-86, Regon: 311019480
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 40 szt. plakatów, 6 tablic informacyjnych projektu
„Nasze dzieci - nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Opracowanie i druk plakatów:
- format A2 (420 x 594)
- druk w pełnym kolorze (4+0)
- papier kredowy błysk 130 g.
- nakład: 40 szt.
- druk jednostronny
- plakaty muszą być wizualizowane zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2. Tablice informacyjne:
- płyta PCV o wymiarach 50cm x 40 cm
- nakład: 6 szt.
- tablice muszą być wizualizowane zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
3. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 27-07-2012r.
4. Sposób przygotowania oferty
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
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Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
5. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty
elektronicznej na adres: astefanowska@op.pl lub faksem na nr: 63 288 59 40 lub poczty, kuriera
lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Kawęczyn - 62 -704 Kawęczyn 48 (pokój nr 1) do
dnia 11- 07-2012
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11-07-2012, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej pod
adresem www.kaweczyn.pl.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT
7. Wybór najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.kaweczyn.pl
Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Stefanowska tel: 63 288 59 17 oraz adresem e-mail:
astefanowska@op.pl
Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.
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FORMULARZ OFERTY

...............................................................
/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

.........................................., dnia .......
/ miejscowość/

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr …………… z dnia ……………
.......................................................................................................................................................
/ nazwa /
1. oświadczamy, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę:
Usługa opracowania i wydruku plakatów oraz tablic informacyjnych do oznakowania projektu
zgodnie z zapytaniem ofertowym wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu
„Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lp
1

Rodzaj usług

Cena

Ilość

Cena łączna
netto

Cena łączna
brutto

PLAKATY
2
TABLICE
INFORMACYJNE
CENA OFERTY:
(słownie: ……………………………………………………………………………………..)
7. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY:
a/ imię i nazwisko : …………………………………………
b/ stanowisko : …………………………………………….

....................................................................................................................
/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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