Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sobienie-Jeziory, dn. 24.09.2014r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/09/2014
na wydruk materiałów promocyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Osi IV – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
pt. „Dzień Seniora”
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 EURO (art. 4, pkt 8 ustawy).
I. Dane zamawiającego:
Gmina Sobienie-Jeziory
08-443 Sobienie-Jeziory ul. Garwolińska 16
tel. 25 685 80 90, e-mail: gminasj@gminasj.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu graficznego, wydruk oraz dostawa do siedziby
zamawiającego 50 szt. plakatów promujących imprezę kulturalno-integracyjną „Dzień Seniora” organizowaną
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV – LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Parametry techniczne plakatów:
- format A3,
- papier 170 g kreda błysk,
- druk w pełnym kolorze CMYK 4+0.
Oferowana cena powinna zawierać koszty przygotowania projektu graficznego oraz – po zatwierdzeniu projektu
przez zamawiającego – wydruku materiałów promocyjnych i dostarczenia ich do Urzędu Gminy w Sobieniach
-Jeziorach, ul. Garwolińska 16.
Plakaty powinny w swej treści zawierać informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi IV – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z „Księgą
wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz „Zasadami stosowania
logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.
III. Termin i miejsce realizacji
Przygotowanie projektu graficznego – do 20.10.2014r.
Wydruk i dostarczenie materiałów promocyjnych do siedziby zamawiającego – do 31.10.2014r.
IV. Kryterium oceny ofert
Oferty zostaną ocenione zgodnie z kryterium - cena 100%
V. Warunki płatności
Wynagrodzenie płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty przedłożenia
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku w siedzibie zamawiającego.
VI. Termin związania ofertą: 30 dni.
VII. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy w Sobieniach-Jeziorach,
ul. Garwolińska 16, 08-443 Sobienie-Jeziory, bud. B, pok. nr 2 (decyduje data wpływu) w terminie do
09.10.2014r. w godzinach pracy urzędu. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym zał. Nr 1 do
zapytania ofertowego

________________________________________________________________________________________________________________________
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt Dzień Seniora współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi IV - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/09/2014

PROPOZYCJA CENOWA
Nazwa Wykonawcy
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy .................................................................................................................................................
tel.. ..................................................................................... tel/fax. ............................................................................
e-mail .........................................................................................................................................................
Podstawa prowadzenia działalności: .........................................................................................................
Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz podpisania umowy:
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 4/09/2014 z dn. 24.09.2014r. dotyczące wydruk materiałów
promocyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV
– LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Dzień Seniora” zgodnie
z warunkami podanymi w tym zapytaniu, składam swoją propozycję cenową, ustaloną jako wynagrodzenie
ryczałtowe za wykonanie całości zamówienia:


Cena brutto: ........................................... zł, słownie: .........................................................................
..............................................................................................................................................................
w tym ....... % VAT.............................zł, słownie: ..............................................................................
...............................................................................................................................................................
Cena netto: .......................................... zł, słownie: ...............................................................................
................................................................................................................................................................



Termin wykonania zamówienia:
Przygotowanie projektu graficznego – do 20.10.2014r.
Wydruk i dostarczenie materiałów promocyjnych do siedziby zamawiającego – do 31.10.2014r.



Warunki (termin) płatności .............. dni,



Termin związania ofertą ....................dni.
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Jednocześnie oświadczam, że:
1)
2)
3)
4)

zapoznałem się z zapytaniem ofertowym,
uzyskałem od Zamawiającego informacje niezbędne do przygotowania niniejszej propozycji,
przy kalkulowaniu ceny uwzględniłem wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość,
w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na realizację zamówienia
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Dnia …………………

.........................................................................
Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Oferenta
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