Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Zbąszyń, dnia 05.06.2018
Zamawiający:
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
ul. Mostowa 10a
64-360 Zbąszyń
ZAPYTANIE OFERTOWE 39/ZCSTiR/Z/2018
Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania
cenowego zaprasza do składania ofert:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
A) MEDAL ODLEWANY – 923 sztuki, zgodne z opisem i wizualizacją:

Specyfikacja:
 Materiał: Medal odlewany ze stopu cynku z aluminium
 Malowanie na 4 kolory
*błyszczące słoto, srebro, brąz - medale za miejsca I-III – łącznie 123 sztuki
*stare srebro - medale za uczestnictwo – łącznie 800 sztuk
 Rozmiar: rozmiar 90x70 mm, grubość: 4 mm
 Wypełnienie emalią wg. projektu. (5 kolorów)
 Wstążka z nadrukiem dwustronnym szerokość 20 mm, długość 90cm
B) MEDAL METALOWY – 600 sztuk
 Medale metalowe o wymiarach 40x50 mm, grubość 3 mm.
 Wstążka z nadrukiem dwustronnym szerokość 15 mm.

 Kształt i kolorystyka zgodna z wizualizacją:

Opracowanie graficzne po stronie Wykonawcy.
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
do 24 sierpnia 2018 r.
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- Cena: waga kryterium 80%.
- Ocena przesłanego medalu: waga kryterium 20%.
4. Dokumenty i inne materiały wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.
- przykładowy medal odlewany oraz medal metalowy wykonany przez firmę składającą
ofertę /medal musi być wykonany z materiału podanego w zapytaniu/
20% punktów Zamawiający przydzieli oceniając jakość materiału, estetykę wykonania
oraz jakość nadruku.
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli
występuje;

b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania
ofertą).
6. Opis sposobu zamówienia i dostawy
a) forma płatności: przelew 14 dni od daty odbioru i akceptacji zamówienia.
b) Zamawiający odmówi przyjęcia zamówionych artykułów w przypadku złej jakości.
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową wraz z przykładowymi medalami należy złożyć w terminie do 12.06.2018 do
godz. 9.00, w siedzibie Zamawiającego: ul. Mostowa 10a w Zbąszyniu.
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty wraz z medalem w wyznaczonym terminie
8. Termin związania ofertą 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.
Zapytanie ofertowe ma charakter orientacyjny i nie jest wiążące. W przypadku podjęcia
decyzji

o

zamówieniu,

Zamawiający

zleci

realizację

Wykonawcy,

który

złożył

najkorzystniejszą ofertę.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej ZCSTiR.
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Kozłowska, tel. 68 38 68 050.
……………………………………………..
(data, podpis kierownika jednostki

Załączniki:
1. Formularz oferty.

