Zapytanie ofertowe na PROJEKT GRAFICZNY, NADRUK ORAZ DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA LZS Tęcza Kwietno – KUBKI I DŁUGOPISY

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro
(art.4 pkt 8 ustawy).

1. Zamawiający:
Ludowy Zespół Sportowy Tęcza Kwietno
Siedziba: 55-320 Kwietno, ul. Przelotowa 7
NIP 913-153-22-22
2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu graficznego, nadruk oraz dostawę po
100 szt. kubków oraz długopisów.
Zakres zamówienia obejmuje:
- zaprojektowanie wzoru kubka i długopisu w konsultacji z Zamawiającym (w zał.
poglądowe loga, jakie muszą zawierać materiały promocyjne)
- przygotowanie do nadruku,
- dopuszcza się nadruki jednobarwne lub nadruk w pełnym kolorze,
- dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis
sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium: cena - waga 100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert : cenę łączną oferty
badanej x 100 pkt.
4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
 Termin realizacji zamówienia: do 14 dni roboczych od daty ostatecznej
akceptacji projektu przez Zamawiającego
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty należy przesłać na e-mail: tecza-kwietno@wp.pl w terminie do dnia 20 września
2016r. do godz. 12.00 - wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego z dopiskiem:
„Oferta na kubki i długopisy”
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

6. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu 21 września 2016r.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową
najpóźniej w dniu 22 września 2016. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w
wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia.
Kwietno, dnia 12. września 2016 r.

ORIENATCYJNA WIZUALIZACJA DŁUGOPISU PROMOCYJNEGO

KWIETNO uczestniczy w inicjatywie

Odnowy Wsi Dolnośląskiej

ORIENATCYJNA WIZUALIZACJA KUBKA PROMOCYJNEGO

Sołectwo KWIETNO uczestniczy
w inicjatywie Odnowy Wsi
Dolnośląskiej

Załącznik nr

1

OFERTA
Ja/My niżej podpisani
...................................................................................................................................................................

z
siedzibą:......................................................................................................................................
składamy niniejszą ofertę na KUBKI I DŁUGOPISY DLA LZS TĘCZA KWIETNO - zgodnie
z zapytaniem ofertowym z dnia 12.09.2016 r.
za cenę netto:...........................................zł,
plus podatek VAT ....................................zł
tj. cena brutto.............................................zł
(słownie:......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................


Termin realizacji zamówienia – do 14 dni roboczych od daty zlecenia.

........................................................
miejscowość i data

..................................................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

