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Przywidz, dnia 31.07.2013 
 
Gmina Przywidz, 
ul. Gdańska 7, 
83-047 Przywidz 
             
   
 

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2013 
( dotyczy zamówienia, zaprojektowania i wykonania plakatów i ulotek) 

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7,83-047 Przywidz, NIP 5911292435, REGON 191674990 
   
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu plakatów i ulotek wraz z 
dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Kompetentny Przywidz” Priorytet XI Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” 
Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 
1.1 usługa zaprojektowania i wykonania plakatów 

 - Format plakatu A4 
 - Papier kredowy (gramatura 200g/m2 – błysk) 
 - Zadruk CMYK 4+4 

- Projekt graficzny – z logiem EFS, Zamawiającego oraz  informacjami przesłanymi przez      - 
Zamawiającego 

 - Nakład: 200 szt. 
 - Technologia druku: cyfrowy 
 

1.2 zaprojektowania ulotek informacyjnych 
 - Format A5 
 - Papier kredowy (gramatura 200g/m2 – satyna) 
 - Zadruk CMYK 4+4 

 - Projekt graficzny – z logiem EFS, Zamawiającego oraz  informacjami przesłanymi przez      - 
Zamawiającego 

 - Nakład: 500szt. 
 - Technologia druku: offset 
 

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
      3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia  
           podwykonawcom. 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19.08.2013 r. 
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
 Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

sekretariat@przywidz.pl  faksem na nr: 58 6825 225,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 

na  adres: Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz dnia 12.08.2013r. wraz z załączoną 
kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 13.08.2013r.  a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty 
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod 

adresem www.przywidz.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. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.przywidz.pl  
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena 100% 
  
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.przywidz.pl  
 
 
VIII. ZAŁĄCZNIKI 
 Wzór formularza ofertowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.przywidz.pl/
http://www.przywidz.pl/
http://www.przywidz.pl/
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……………………………………………. 

Nazwa i adres 

firmy (oferenta) 

 

F O R M U L  A R Z        O F E R T Y 

Nr 1/08/2013 

Nawiązując do zapytania ofertowego, dotyczącego dostawy: 

………………………………..………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

składamy ofertę na następujących warunkach :  

a) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi : ........................................................... zł  

(słownie : …………………………………………….…………………….) w tym ….. podatku VAT,  

który wynosi cena netto wynosi ………….. zł (słownie : …………………………………………..  

…………………………………………………….) 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w sposób i na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym.  

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym 

5. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz złożyliśmy 

wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 

6. Oświadczamy, iż sprzęt będący przedmiotem oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamowienia oraz 

posiada wymagane certyfikaty, deklaracje oraz oświadczenia, które zobowiązujemy się dostarczyć wraz z 

dostawą        w przypadku wyboru naszej oferty. 

                                                               …………………………..           ............................................. 

                                                                    Miejscowość, data            Podpisy osób uprawnionych do  

                                                                                                                składania oświadczeń woli  

                                                                                                                     w imieniu wykonawcy 
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