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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na realizację: DOSTAWA ARTYKUŁÓW PROMUJĄCYCH GMINĘ OPOCZNO

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umlesclc
nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: "DOSTAWA
ARTYKUŁÓW PROMUJĄCYCH GMINĘ OPOCZNO"
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta
powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą przez wykonawcę do siedziby
zamawiającego artykułów promujących Gminę Opoczno tj.

1. Ekologiczna torba reklamowa - 4000 sztuk o następujących parametrach:
- materiał: surówka bawełniana;
- rozmiar: 38 x 42 cm ± 2 cm;
- dwa uchwyty długości: lO cm±5 cm każdy;
- znakowanie: sitodruk, jeden kolor, wg projektu Zamawiającego;

2. Zgniatarka do butelek i puszek - 50 sztuk o następujących parametrach:
- materiał: plastik;
- rozmiar: wysokość 25 - 30 cm, średnica 12 - 14 cm;
- kolor: zielony, jasny;
- przystosowana do zgniatania butelek plastikowych o pojemności od 0,3 do
2,5 I oraz puszek aluminiowych.

Termin realizacji zamówienia: 27 czerwca 2013 r. - wymagany ,

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:

Najniższa cena - 100%

IV. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące
dokumenty:

1. Uzupełniony formularz ofertowy.
2. Parafowany projekt umowy.

V. Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca
jest zobowiązany do podania ceny netto dostawy będącej przedmiotem zamówienia
powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały
okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. Informacji na temat niniejszego zapytanie udziela: Magdalena Jarzębowska, Wydz.
Oświaty i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Opocznie, tel 44 736 31 27, e-
mail: magdalena.jarzebowska@um.opoczno.pl

mailto:magdalena.jarzebowska@um.opoczno.pl


VIII. Informacje dotyczące realizacji zamówienia:
W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest
zobowiązany do podpisania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona
do realizacji, otrzyma drogą e-mailową logo miasta Opoczna w formacie pliku jpg lub
cdr. Przed ostatecznym zleceniem wykonania usługi Zamawiający zastrzega sobie
prawo do akceptacji projektu zamawianych artykułów.

06. 06.

Załgczniki:

J. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.


