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Projekt „Chcemy się rozwijać! – programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i 

Woli Rafałowskiej” współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

ZEAS.341.6.2012 
 

   Chmielnik, dnia 12 października 2012 r. 

    
              ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

W związku z realizacją umowy nr UDA-POKL.09.01.2-18-147/12-00 na dofinansowanie projektu 
„Chcemy się rozwijać! - programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych               
w Zabratówce i Woli Rafałowskiej”, w ramach projektu nr identyfikacyjny KSI: WND-
POKL.09.01.02-18-147/12 realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 
9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, zapraszamy do składania ofert na 
druk ulotek, plakatów, wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek na potrzeby realizacji 
wskazanego projektu.  

1.Opis i zakres przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu/wydruku plakatów, ulotek, tablicy 
informacyjnej oraz oznakowań sali i sprzętu uŜywanego na potrzeby projektu. 
 
Szczegółowy opis zamówienia: 

a. Ulotki  

nakład: 100 sztuk 
druk: full color  
format:  1/3 z A4 (100 mm x 210 mm) 

b. Plakaty 

nakład 30 sztuk 
druk full color 
format  A3 (297 mm x 420 mm) 

c. Tablice informacyjne 

materiał: PCV 
ilość 4 
rozmiar: A2 (420mm x 594 mm x 4 mm: grubość) 
 
 

d. Tablice informacyjne (oznakowanie sal ) 
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materiał: papier kserograficzny  ofoliowany 
ilość: 20 sztuk  
rozmiar: A4 
 

e. Naklejki na sprzęt słuŜący realizacji projektu 

ilość: 300 sztuk 
rozmiar: 70 mm x 35 mm 
 
Wszystkie wydruki winny zawierać  logo POKL oraz UE zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi 
oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.”  
Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Termin realizacji: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie umoŜliwiające realizacje zamówienia oraz 
dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

4. Kryterium wyboru oferty: 

cena wykonania – 100% 

5. Opis sposobu obliczania ceny:  

Przedstawiona cena oferty powinna: 

a. być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT – jeŜeli 
występuje. 
b. obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym koszt 
dostawy. 
c. cena musi być podana w następujący sposób: wartość netto + naleŜny podatek VAT  
(jeŜeli występuje) = wartość brutto. 
d. cena oferty będzie wynikała z ceny określonej w formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do 
niniejszego Zapytania Ofertowego. 
e. wykonawca jest zobowiązany od uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być 
konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy   
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6. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: 

Wiesława Jacek-Zawiło – kierownik projektu 

tel. 506730247 
 
7. Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę naleŜy przekazać w terminie do dnia 18.10.2012 r. do godz. 13.00 na formularzu 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego: 

a) osobiście w Zespole Ekonomiczno -Administracyjnym Szkół w Chmielniku  36-016 Chmielnik 

50, pokój nr 6 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na druk ulotek, plakatów, naklejek 

oraz  wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby realizacji  projektu „Chcemy się 

rozwijać! - programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych                          

w Zabratówce i Woli Rafałowskiej” nie otwierać przed  13.00  

 lub 

b) pocztą na adres Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Chmielniku  36-016 Chmielnik 

50, z dopiskiem: „Oferta na druk ulotek, plakatów, naklejek oraz  wykonanie tablic informacyjnych 

na potrzeby realizacji  projektu „Chcemy się rozwijać! - programy rozwojowe Gimnazjum                    

w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej” nie otwierać przed  13.00 

8. Ogłoszenie wyników postępowania 

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie 

internetowej Gminy Chmielnik, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto 

powiadomiony telefonicznie. 

 

        

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

   FORMULARZ OFERTOWY  
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do zapytania ofertowego 

na realizację zadania polegającego na druku ulotek, plakatów, naklejek oraz  wykonaniu tablic 

informacyjnych na potrzeby realizacji  projektu „Chcemy się rozwijać! - programy rozwojowe 

Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej” 

 

1.Zarejestrowana nazwa i adres przedsiębiorstwa 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  

2. Nr telefonu ...................................................................................................................................................... 

3. Adres e-mail..................................................................................................................................................... 

 

Po zapoznaniu się z materiałami ofertowymi składam swoją ofertę na: 

druk ulotek 

Oferuję wykonanie w/w zadania za: 

.............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................zł 

(słownie: 

.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................zł) 

 

druk plakatów 

Oferuję wykonanie w/w zadania za: 

.............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................zł 

(słownie: 

.............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................zł) 

 

wykonanie tablic informacyjnych 

Oferuję wykonanie w/w zadania za: 

.............................................................................................................................................................................



5  
 
Projekt „Chcemy się rozwijać! – programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i 

Woli Rafałowskiej” współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

ZEAS.341.6.2012 
 
..........................................................................................................................................................................zł 

(słownie: 

.............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................zł) 

wykonanie tablic informacyjnych (oznakowanie sal) 

Oferuję wykonanie w/w zadania za: 

.............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................zł 

(słownie: 

.............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................zł) 

wykonanie naklejek na sprz ęt słu Ŝący realizacji projektu 

Oferuję wykonanie w/w zadania za: 

.............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................zł 

(słownie: 

.............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................zł) 

Oświadczamy, Ŝe: 

1. Spełniamy wymagania określone w punkcie 3 zapytania ofertowego 

2. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. WyraŜamy zgodę na zawęŜenie zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego ze względu na 

czynniki, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania postępowania przez Zamawiającego. 

 

............................................................ 

         (podpis osoby upowaŜnionej)    

................, dnia.......................... 
      (miejscowość, data) 


