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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację: DOSTAWA ARTYKUŁÓW - PROMUJĄCYCHGMINĘ OPOCZNO Z
HASŁEM EKOLOGICZNYM

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 - PROMUJĄCYCHGMINĘ OPOCZNO Z HASŁEM EKOLOGICZNYM"
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. Torba na zakupy w etui - 1000 sztuk o następujących parametrach:
- materiał: poliester;
- minimalny rozmiar: 44 x 33 x 14,50 cm ± 5 cm; - Wysokość x szerokość x
długość uchwytów + etui z karabińczykiem
- znakowanie: sitodruk, jeden kolor, wg projektu zamawiającego

2. Parasol automatyczny z drewnianym trzonem i rączką - 200 sztuk o
następujących parametrach:
- materiał: poliester;
- rozmiar: 103 x 90 cm ± 5 cm
- kolor: zielony, czarny - po 100 szt.;
- znakowanie na jednym klinie: sitodruk, jeden kolor, wg projektu
zamawiającego.

3. Daszek przeciwsłoneczny na głowę - 300 szt.,
- kolor: zielony,
- rozmiar: 20 x 26 cm (± 1,5 cm),
- materiał: bawełna
- znakowanie: jeden kolor, wg projektu zamawiającego.

4. Kubek izotermiczny z pokrywka - 1000 szt.,
- Kubek izotermiczny z rączką i pokrywką o pojemności 350 mI. Kubek
zapakowany w kartonowe pudełko.
Rozmiar: 12,5x17x8,5 cm (+- 1,5 cm)
Kolor: czerwony - 500 szt., niebieski - 500 szt.,
Materiał: plastik/tworzywo
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- znakowanie: jeden kolor, wg projektu zamawiającego.
5. Planery - podkłady na biurko - 500 szt.,

- rozmiar: A3 420 x 297 mm,
- papier offset 90g/m2

,

- min. 52 kartki bloczku
- podkład: karton powlekany 300 g/m2

- zadruk na każdej stronie w języku polskim z kalendarzem na 2015 r. i
tygodniowym terminarzem, 4+0 pełnokolorowy
- grzbiet: klejony

Na każdym artykule promującym Gmine Opoczno bedą widniały takie same loąotypy oraz

hasło: II EKOOpoczno II

Termin realizacji zamówienia: 2 czerwca 2014 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.

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: Jolanta Milczarek - Stanik, Wydz.
Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Opocznie, teJ. 44 736 31 27, e-mail:
jolanta.stanik@um.opoczno.pl

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 12 maja 2014 r. do godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiającego uJ. Staromiejskiej 6, 26-300 Opoczno - Sekretariat I piętro - w
zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana
przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez
otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może
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złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

IX. Informacje dotyczące realizacji zamówienia:
Wszyscy oferenci, którzy złożą ofertę w niniejszym zapytaniu, zostaną poinformowani
o wyłonieniu wykonawcy poprzez zamieszenie informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty na stronie www.um.opoczno.pl
Wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona do realizacji, otrzyma drogą e-
mailową logotypy w formacie pliku jpg lub cdr. Przed ostatecznym zleceniem
wykonania usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu
zamawianych artykułów.

Załgczniki:
1. Formularz ofertowy.
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