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ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podsta"wie art. 4 ust. 8 ustawy z dniaZ9 sĘczniaż}D4 r. Prawo zamówień publicznych
(t.i. Dz.U.

zż0I8 r.,poz.1968 zpóźn. zm.) zwracamy sięzzapytaniem

ofertowym:

na wykonanie i dostawę materiałów upowszechniających realizację pilotażowego programu

,Aktywny samorząd"

W

związku

z

realizacją pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd" finansowanego

ze

środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we

Wschowie, zwraca się

z

zapytaniem ofertowym na wykonanie

i

dostawę materiałów upowszechniających

realizację prograffi u,,Aktyrłrry samorząd",

1.

Zamawiającyz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzirrie we Wschowie
ul. Pl, Kosynierów 1c,67 - 400 Wschowa

REGON:

97'7

946539, NIP: 925- 1 8-90-668

te|.65 540 i7 58,65 54a 17 59
fax.65 540 17 59
e-mai

2.

l

:

pcprwschow a@oż.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę do siedziby Zatnawiającego oznakowanych

logotypami (według załącznika nr 2) materiałów promocyjnych

i

informacyjnych

w

ponizej

wskazanych ilościach t rodzajach wybranych z Katalogu More Than Gifts the Annual Catalogue
201 8:

Lp.
1

2

Opis

F[azwa
Torba na zakupy
Cottone1
Zęstaw biurowy Memoff

Ilość

Kod: M09268, kolor niebieski ffi 37

50 sztuk

Kod: KC7083

50 sztuk

a

Przekręcany długopis
Twisty

J

3.

Kod: M08810, kolor niebieski nr 04

Termin realizacji zamówienia:

4. Inne istotne

-

500 sztuk

9 dni.

warunki zamówienia:

materiały promocyjne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być oznakowane w

sposób trwńy, zgodnie zzaŁączńkjem nr 2 do zapylarlia ofertowego,
- wszystkie oferowane produkty muszą byc

-

fńrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń,

ptzed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedstawi

ńzualizację materiałów promocyjnych

z

lwzględnieniem logotypów, celem akceptacji

przęzZanawiającego,

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zurlawiającego tj. Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. Plac,Kosynierów lc,67-400 Wschowa,

- Zamawiający zastrzega zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia przy zachowaniu cen
jednostkowych podanych w ofercie,

-

oferta złożonapo terminie zostanie odrzucona bez jej rozpatrzenia,

oferta musi obejmować wszystkie materiały promocyjne określone w pkt

2

zapytańa

ofertowego o parametrach takich jak w pkt2 (Zamawiający dopuszczazmianę wskazanego

w opisie przedmiotu zamówienia gadżetu reklamowego na inny w tym samych rodzaju i o
parametrach nie gorszych,ńż te, jakie posiadał ten wskazany w zapytarliu ofertowym),
- Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty bez podaniaprzyczyny,

- ZamawiĄący powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowną informację na
stronie intemetowej PCPR pod

adresem:

,

natomiast Wykonawca

którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefo nicznie,
- ZamańĄący zawrzę z Wykonawcą umowę narealizację zamówienia.

5.

Kryterium oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny

i

porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej

oparciu o następujące kryterium: cena l00%.

6.

Sposób przygotowania oferty:

-

ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznlk nr

zapylanta ofertowego,
- oferta musi być podpisana ptzez osobę upoważnioną,

I

do

- do oferty należy dołączyó ńzlalizaĄę wstępną materiałów
wyszczególnionych w pIł 2, z uwzględnieniem wzorów oznakowania

promocyjnych

logotypami

-

zńącznik nr 2, do wyboru według możliwościnadruku (oferta bez ńzualizacji nie będzie
podlegała r ozp

atr

zeniu).

Miejsce i terrnin składania ofert:
Oferlę należy przesłać pocztątradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ul. Plac Kosynierów lc, 67-400 Wschowa, złoĄć osobiścięw siedzibie PCPR w pokoju

309 lub ptzesłac e-mail na

adres:

do dnia 04.04.2019 roku

do

godziny 12:00 (decyduje data wpływu do PCPR). W przypadku przesłania oferty drogą
pocztorł,ą na kopercie należy umieścićnapis: ,,Zapytartie ofertowe na wykonanie i dostawę
materiałów upowszechniających rcalizację pilotżowego programu Aktywny samorząd".
i'

Dodatkołych infornracj i udziela:
Iwona cholewa

Tel.65 54a 17 59

Załącznik nr

1

Formul,arz ofertowy

...........

...r. składarn ofertę

(pieczątka z adręsem Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres oferelrta

ł,

Odpowiadaj ąc fia zapytanie ofertowe nr PCPR.... ,,,,,,,:"

na wykonanie

i

,,Aktywny

orząd", o następującej treści:

Lp.

anr

Ilość

T'orba na zakllpy Cottonel

Zęstaw biuroĘ\-T lV{erno ff
Przękręcany długopis

2
a
J

Twistv

4

dnta

dostawę materiałów upowszechniającyqh realizację pilotażowego programu

Nazwa

1

z

5

Cena jednostkowa

cena brutto

brutto za 1szt.

ogółem:

0 sztuk

50 sztuk
500 sztuk

Ko szty transportu
Ogółexn w,ffi, realizację całościprzednriotu
uewtówieni a {l+2+3 +4) :

Oferuję wykonanie całościprzedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 2 zapytania

ofeńowego na cenę

brutto.....

..

zł, w

Ęm obowiązujący

podatek VAT

........oń

z realizacją zamówienia
Oświadczam, że spełniam wszystkie

Oświadczam, że podana cena obejmuje wszelkie koszĘ zsitązane

(w tym oznakowania materiałów promocyjnych).

wymagania (w tym określonew zapytaniu ofertowym), gwarantujące prawidłową realizację
usługi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

(data, pieczątkai cz7telny podpis osoby upowźźnionej)

Załącznik nr 2 Wzor oznakowania logotypami

Logotypv na|eży rozmieścićzgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku PFRON
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Pilotazowy program,,Aktywny samo rząd"
Powiatowe Centrtlm Pomocy Rodzinie we Wschowie
tel. 65 540 L7 59 www.pcprwschowa.pl

pFffiffirs

,,Aktywny samo rząd"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
tel. 65 540 17 59 www.pcprwschowa.pl

