Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Zbąszyń, dnia 21.01.2020
Zamawiający:
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
ul. Mostowa 10a
64-360 Zbąszyń

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/ZCSTiR/Z/2020
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 na wykonanie materiałów promocyjnych
i reklamowych:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp.

Przewidywana

Nazwa artykułu

ilość sztuk

3.

Zmiana grafiki na banerze reklamowym przy ul. Senatorskiej o
wymiarach 3 x 0,5m. Baner umiejscowiony jest nad drogą
pomiędzy dwoma budynkami na wysokości drugiego piętra.
Projekt i wydruk baneru wraz z ponownym montażem należy
wykonać, na żądanie zamawiającego, w ciągu 24 godzin od
zgłoszenia zmiany. Sposób oklejenia: folia banerowa, odporna na
warunki atmosferyczne, opracowanie graficzne po stronie
wykonawcy.
baner reklamowy o wymiarach 2,5 m. x 1 m. z oczkowaniem co
0,5m. Wykonanie z materiału Plastex 510 Frontlit o gramaturze
510g/ m2, o splocie 1000/1000. Nadruk wielkoformatowy, metodą
Eco Solvens. Opracowanie graficzne po stronie Wykonawcy.
Tabliczki na puchary wymiar śr.30 x 70 mm.

50 szt.

4.

Wklejki na medale śr. 50 mm.

100 szt.

1.

2.

5.
6.
7.
8.

16

30

10 szt.
Pieczątki automat wymiar ok. 50 mm. x 20 mm.
Naklejki reklamowe – materiał odporny na warunki atmosferyczne
20 szt.
wymiar śr. 70x40cm.
Materiały promocyjne na płycie PCV 80 x 40cm z
40 szt.
nadrukiem/czeki/. Opracowanie graficzne po stronie Wykonawcy.
Tabliczki reklamowe PCV 1m2 z nadrukiem, opracowanie
40 szt.
graficzne po stronie Wykonawcy.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wymogów, dot. terminu realizacji
zamówienia.

2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Styczeń – grudzień 2020
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- Cena: waga kryterium 100%.
4. Dokument i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.
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) ilość i asortyment i dostawy art. reklamowych są przybliżone i będą ulegać zmianom
dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania.
b) dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego,
zgłoszonych pisemnie lub telefonicznie:
 24 godziny przed wymaganą dostawą /przy zamówieniach banerów powyżej 2m2/
 do 12 godzin przed wymaganą dostawą /przy zamówieniach art. pozostałych –
tabliczki reklamowe, naklejki itp./
c) dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt
Wykonawcy.
d) Zamawiający przewiduje realizację zamówień również w weekendy oraz dni wolne od
pracy.
e) Zamawiający odmówi przyjęcia zamówionych artykułów w przypadku złej jakości.
f) Zamawiający przewiduje zamówienie artykułów reklamowych nie wyszczególnionych w
tabeli.

g) płatność dokonywana będzie na podstawie faktur VAT po realizacji zamówienia z 14 –
dniowym terminem płatności.
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 28.01.2020 do godz. 10.00 , na piśmie w
siedzibie Zamawiającego:
ul. Mostowa 10a w Zbąszyniu lub na adres mailowy centrumsportu-zbaszyn@wp.pl.
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać:
oferta cenowa nr 5/ZCSTiR/Z/2020
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.
8. Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
9. Termin związania ofertą 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich
wykonawców poprzez zamieszczenie wyników na stronie internetowej ZCSTiR.
11. Podpisanie umowy/zamówienia:
Zapytanie ofertowe ma charakter orientacyjny i nie jest wiążące.
W przypadku podjęcia decyzji o zakupie Zamawiający zleci realizację zadania Wykonawcy,
który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową. Zamawiający złoży zamówienie w formie
pisemnej umowy z Wykonawcą.
12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Kozłowska, tel. 68 3868 050.

……………………………………………..
(data, podpis kierownika jednostki)

Załączniki:
1. Formularz oferty.

