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Wiskitki, dnia 30.09.2013r.
Zapytanie ofertowe
(do niniejszego trybu nie stosuje si ę przepisów Ustawy Prawo Zamówie ń Publicznych)
Gmina Wiskitki z siedzib ą przy ul. Ko ś ciuszki 1, 96-315 Wiskitki realizuj ąc projekt pn.: „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowo ści
Guzów" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu IV Ś rodowisko, zapobieganie zagro żeniom i energetyka, Dzia łanie 4.1 „Gospodarka
wodno- ściekowa"
zaprasza do złożenia oferty cenowej dotycz ącej dostawy gad żetów promocyjnych.
Zamawiaj ący:
I.
Gmina Wiskitki
ul. Ko ściuszki 1; 96-315 Wiskitki
tel.: 46 856 72 12; fax: 46 855 41 54
NIP 838-14-26-466; Regon 750148549
strona internetowa: http://wiskitki.p17

II.

Przedmiot zamówienia:

1.Smycz 20 mmm do kluczy w kolorze czerwonym. Zako ńczenie smyczy:
Karabińczyk+Szybkoz łączka+GSM. - 200 sztuk.

2. Maskotka ż abka z pojemnikiem - 100 szt.
Pluszowa maskotka- żabka b ędąca jednocze śnie pojemnikiem na o łówki i długopisy.
Pakowana pojedynczo w woreczek foliowy. Logo umieszczone na tasiemce zawi ązywanej na
szyi technik ą tampondruku.
• wymiar: 150.0 x 140.0 x 120.0
- podstawowy materiał wykonania: plusz
3. Drewniana zakł adka do książki - 100 szt.
• wymiar: 98 x 40 x 4 mm
4. Torba papierowa bia ła
• wymiar: szeroko ść 300x400x110mm - 250szt.
• wymiar: szeroko ść 230x330x75mm - 250szt.
-papier: kreda 170g
-usztywnienie: karton na dno oraz gór ę torby
-uchwyt: sznurek poliestrowy zako ńczony supełkami, kolor biały (ci ęty "na gorąco")
-uszlachetnienie: folia matowa i wybiórczy lakier UV
Artykuły promocyjne maj ą posiadać nadruki zgodne z wytycznymi dla beneficjentów
w zakresie działa ń informacyjno — promocyjnych w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego 2007 — 2013 oraz maj ą posiada ć herb
Gminy Wiskitki.
dego produktu.
Zamawiają cy wymaga przes łania wizualizacji nadruków dla ka ż
III.

CENA OFERTY:

• Cena oferty winna obejmowa ć wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy
realizacji zamówienia w tym wykonania nadruków i transportu.
ącym
• Ofertę cenową należy złoż yć na formularzu ofertowym stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
ceny w
• Zamawiaj ą cy wymaga od Wykonawcy przedstawionej oferowanej
do
dwóch
ścią
ładno
kwocie brutto, tj. kwota netto + podatek VAT z dok
miejsc po przecinku, wyra żonej cyfrowo i s łownie w zł otych polskich.

IV.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

Jedynym kryterium oceny ofert jest najni ższa cena:
(kryterium: cena waga 100%)
V.

MIEJSCE I TERMIN SK Ł ADANIA OFERT:

ć
Ofertę cenową wraz z podaniem terminu wa żno ś ci oferty prosimy dostarczy
ciuszki 1, 96-315 Wiskitki do
listownie b ądź osobi ś cie do siedziby Gminy Wiskitki, ul. Ko ś
dnia 09.10.2013r. do godz. 9.00 z dopiskiem „Oferta na materia ły promocyjne".
ą
(Oferta musi by ć podpisana przez osob ę upoważnion ą do reprezentowania firmy, zgodnie z form
ciwym dla
reprezentacji oferenta okre ś loną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie w łaś
formy organizacji firmy oferenta.)
Uwaga!
Oferty które wp łyną po wyznaczonym terminie nie b ędą uwzglę dniane.
VI.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

VII.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO:

Wykonanie i dostawa przedmiotu zamówienia nast ąpi w terminie do dnia 25.10.2013r.

Marzena Gruszczy ń ska: e-mail: u r wiskitki monet. 1, tel. 46 856 72 16 wew. 40
VIII.

TERMIN PŁATNOSCI:

14 dni na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiaj ącego faktury.

Zamawiają cy zastrzega sobie prawo do nieudzielania zamówienia.
Niniejsze pismo nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu kodeksu cywilnego a jest jedynie
rozpoznaniem potencjalnym mo żliwoś ci realizacji powy żej wskazanej us ługi.
i tablicy og łoszeń w
Zapytanie zostało ogł oszone na stronie internetowej www.bip.wiskitki.pl
Urzę dzie Gminy Wiskitki.

Załą cznikami do zapytania s ą :
1. Załą cznik nr 1 Formularz ofertowy.

ZAŁĄ CZNIK NR 1

Formularz ofertowy

(pieczęć wykonawcy)

OFERTA
Do Gmina Wiskitki

ul. Koś ciuszki 1
96-315 Wiskitki
Ja (My), ni ż ej podpisany (-ni)
działaj ą c w imieniu i na rzecz

(pełna nazwa wykonawcy / wykonawców)
(adres siedziby wykonawcy / wykonawców)

REGON•
Faks:

NIP:
Tel •
e-mail:

ów promocyjnych w
Nawi ązuj ą c do zapytania ofertowego na wykonanie oraz dostaw ę materia ł
ramach promocji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz
budowa oczyszczalni ścieków w miejscowo ści Guzów" współ finansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2007 — 2013:
z ł,
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cen ę netto
Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT

zł,

% w kwocie

zł,

Cena przedmiotu zamówienia brutto wyniesie
słownie złotych:
1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest cen ą obejmuj ącą wszystkie koszty.

2. Oświadczamy, że zapoznali śmy si ę z wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie
wypełniania obowi ązków informacyjno—promocyjnych — zawartych w dokumentach
wymienionych i dost ę pnych na stronie internetowej RPO WM pod adresem:
http://www.mazowia.eu .
3. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie — do dnia

r.

4. Nazwisko i stanowisko s łuż bowe osoby upowa ż nionej przez Wykonawc ę
faks.
Zamawiaj ącym:
, dnia

do kontaktów z

r.

(podpis wykonawcy)

