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ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie ań. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r ' Prawo zamowień
publicznych

Gmina Boguchwała, 36-040 Boguchwała, ul. Doktora Tkaczowa 134
zwraca się z zapytaniem ofeńowym o cenę usługi

opis przedmiotu zamówienia:
. Wykonanie oraz dostarczenie toreb reklamowych, foliowanych

o wymiarach 24x32x9 Cffi, Wg wcześniej zaakceptowanego projektu
graficznego. Projekt musi zawieraÓ herb lub logo gminy Boguchwała'

. teczka wykonana jest ze sztywnego kartonu powlekanego o gramaturze
nie mniejszej niŻ 250glm', nadruk z zewnętrznej lub opcjonalnie
zewnętrznej i wewnętrznej strony teczki kolorami Pantone lub / i CMYK,
w opcji uszlachetnianie jednostronne (zewnętrzna strona) błyszczącym
lakierem UV, format teczki 220x310x2 mm, teczka ma zawierać
wewnętrzne skrzydełko zapobiegające wypadaniu dokumentÓw, Wg
wcześniej zaakceptowanego projektu' Projekt musi zawierać herb lub
logo gminy Boguchwała

Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania zamÓwienia do 27 maja2015 r'

Warunki płatności:
Przelew (wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem po wykonaniu usługi
oraz Wystawieniu faktury VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury
do Urzędu Miejskiego w Boguchwale)

lnne istotne Warunki zamówienia:
W cenie naleŻy uwzględniÓ wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi
w tym koszt opracowania graficznego nadruku (wizualizacja logotypu dostępna
na stronie Www.boquchwala.pl). Koszty dostarczenia do tutejszego Urzędu
pokrywa Wykonawca.
ostateczna, dokładna ilość zamawianych materiałow zostanie uzgodniona
z Wlkonawcą, ttory'żłbzy najkorzystniejszą ofeńę. ostateczna wartośÓ zlecenia
zosteinie ''oktreśJtjna '',przy składaniu zamówienia. Dopuszcza się zamówienie
częściowe - wybr:ane,pozycje z całego zestawienia.
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Kryteria oceny oferty:
. 70oń cena jednostkowa - 70 pkt.

. 30oń projekt graficzny - 30 pkt'
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6. o udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się Wykonawcy' którzy:
o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, poprzez
wykazanie. iz Wykonawca został zarejestrowany we właściwym, ze względu
na formę organizacyjna, w jakiej prowadzi działalnośó, rejestrze (odpis
z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalnoŚci
gospodarczej, jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej)

o posiadĄą niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osob zdolnych do wykonania zamÓwienia.

Sposób przygotowania oferty:
ofeńę naleŻy sporządziÓ W wersji papierowej, uzupełniając załączone
zestawienie o cenę iednostkową brutto, poszczególne pozycje zestawienia. Do
oferty naleŻy dołączyĆ projekt graficzny.

Sposób złożenia ofeńy:
ofeńę naleŻy złoŻyĆ w terminie do dnia 06.05.2015 r. do godziny 14.30
W Urzędzie Miejskim W Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040
Boguchwała z adnotacją ,,Zapytanie ofeńowe na usługę wykonania materiałów
reklamowych"
Za zachowanie terminu rozumie Się datę otrzymania oferty przez
Zamawiającego na załączonym formularzu ofertowym wraz z odpisem
z właściwego rejestru albo zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczĄ.

Dodatkowe informacje udzielane będą w Urzędzie Miejskim
w Boguchwale, pokój nr 24 lub pod numerem teIefonu: (17) 87_55 -255.
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