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pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgodnie

z

Regulaminem

udzielania

zamówień

publicznych

w

Urzędzie

Miejskim

w Siechnicach w zakresie zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych
Zamawiający Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice zaprasza do udziału
w postępowaniu na:
usługę zaprojektowania, wydruku oraz dostawy 30 szt. plakatów oraz 250 szt. ulotek w związku
z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Promowanie strategii
niskoemisyjnych

na

terenie

gminy

Siechnice

-

budowa

multimodalnych

centrów

przesiadkowych”. Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
1. Przedmiot zamówienia usługa polegająca na zaprojektowania, wydruku oraz dostawie
30 szt. plakatów oraz 250 szt. ulotek w związku z realizację działań informacyjnopromocyjnych w ramach projektu pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie
gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych”. Zadanie
dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zakup usługi zaprojektowania, wydruku i dostawy 30 jednostronnych plakatów
w formacie A3, pełny kolor, papier kredowy min. 115 gr.
Zakup usługi zaprojektowania, wydruku i dostawy ulotek w ilości 250 sztuk ulotek
(dwustronnych) format A5, pełny kolor, papier kredowy min. 135 gr.
Na materiałach promocyjnych muszą się znaleźć logotypy zgodnie z wytycznymi
w zakresie informacji promocji PO IiŚ 2014-2020 znajdującymi się na stronie
internetowej: https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-ioznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wprogramie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/

wraz

z

herbem

gminy

(załącznik nr 1 do zapytania). Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do tego by
wzór wizualizacji opracowany został przy współpracy zamawiającego z oferentem.
Logotypy

oraz

Zamawiającego.

treść

materiałów

promocyjnych

zostanie

przekazana

przez

2. Termin realizacji zamówienia:

10 dni kalendarzowych od dnia podpisania

zlecenia/zamówienia.
3. Kryterium oceny ofert
1)

Cena 100%,

2)

Inne kryteria nie dotyczy.

4. Inne istotne warunki zamówienia:
1)

Termin

realizacji:

10

dni

kalendarzowych

od

dnia

podpisania

zlecenia/zamówienia,
2)

Długość gwarancji: nie dotyczy,

3)

Inne: nie dotyczy.

5. Sposób przygotowania oferty. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku
„OFERTA”, w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez
osobę upoważnioną.
6. Ofertę należy dostarczyć (zaznaczyć właściwe):
X drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@umsiechnice.pl,
X osobiście do siedziby Zamawiającego,
X pocztą na adres ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.
7. Ofertę w formie papierowej należy umieścić w kopercie opisanej: „Zapytanie ofertowe
na zaprojektowanie, wydruku oraz dostawę 30 szt. plakatów oraz 250 szt. ulotek”.
8. Ofertę złożyć należy do dnia 22.02.2021 r. godz. nie dotyczy.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Ciecierska, tel. 71 786
09 49, email: mciecierska@umsiechnice.pl
10. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami.
11. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania
przyczyn.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Herb Gminy Siechnice.
Załącznik nr 2 – wzór oferty.

....................................................................
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

