
 

 

  

 

 

 

 

 
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Bierawa, 07.03.2014 r. 
 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego 
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro 

 
 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą 
o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego Promocja 
projektu pn. ,,Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa". 
 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 
Gmina Bierawa 
ul. Wojska Polskiego 12 
47-240 Bierawa 
NIP 7492055417 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Zakres rzeczowy zadania: 
    

1. Ulotka - opracowanie 
- sztuk: 1 
- wykonanie graficzne ulotki 
- ulotka kolorowa 
- format B5 210mm×297mm 
- opracowanie jednostronne 
 
2. Wydruk ulotek  
- sztuk: 200 
- ulotka kolorowa 
- format papieru B5 210mm×297mm 
- wydruk jednostronny 
 
3. Plakat - opracowanie  
- sztuk: 1 
- wykonanie graficzne plakatu 
- plakat kolorowy 
- format A3 297mm×420mm 
- opracowanie jednostronne 
 
4. Wydruk plakatów 
- sztuk: 20 
- plakat kolorowy 
- format papieru A3 297mm×420mm 
- wydruk jednostronny 
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5. Pen drive promocyjne  
- ilość: 40 sztuk 
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8 i 8.1, Windows 7, Windows Vista,    
  Windows XP (SP2,SP3), Windows 2000 (SP4), Mac OS v.10.5.x+, Linux v.2.6.x+,  
- Pojemność pamięci: 16 GB 
- Prędkość odczytu: 10 MB/s 
- Interfejs: USB 2.0 
- Prędkość zapisu: 5 MB/s 
- Nadruk z nazwą projektu i logo programu 

 
6. Naklejki na sprzęt zakupiony do projektu 
- przygotowanie graficzne oraz wydruk kolorowy 
- ilość: 250 sztuk 
- rozmiar naklejki 100mm x 50mm 
 
7. Spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy 
- dwa spotkania informacyjne dotyczące realizacji projektu „Połączeni cyfrowo  
  w gminie Bierawa” 
- długość jednego spotkania 1h 
- miejsce spotkania sala Urzędu Gminy w Bierawie 

 
8. Dokumentacja foto projektu  
- wykonanie zdjęć 
- wydruk 6 kompletów po 50 zdjęć 
- wydruk kolorowy, papier fotograficzny, błysk  
- format papieru 150mm x 100mm 

 
Ulotka i plakat winny zawierać określone loga projektu, jego nazwę, nazwę programu, 

ramy czasowe trwania projektu oraz główne cele i priorytety. Informacje zostaną 
przekazane przez Zamawiającego po wyłonieniu Wykonawcy. 

 
Naklejka winna zawierać loga projektu oraz następujący tekst:  

Zakup sprzętu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   

projekt  „Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa” 
 

III Osoba do kontaktów: 

Adrian Zygmund – tel. 77 4872 163 

IV Termin wykonania zamówienia: 

4.1. Dla punktu 1-6 opisu przedmiotu umowy – 14 dni od dnia podpisania umowy  
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4.2. Dla punktu  7-8 opisu przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy zakończenia 
projektu 

V Opis sposobu obliczenia ceny i warunki płatności: 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena ryczałtowa wykonania przedmiotu 
zamówienia stanowi cenę wszystkich świadczeń, niezbędnych do realizacji 
przedsięwzięcia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Oferowana przez Wykonawcę  
cena ryczałtowa jest ostateczna, niezależnie od świadczeń oraz ponoszonych przez 
Wykonawcę kosztów ich realizacji. Szczegółowe ilości winny być uwzględnione przez 
Wykonawcę (Oferenta) na podstawie jego doświadczenia oraz opisu przedmiotu 
zamówienia.  
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, przelewem 
bankowym na rachunek Wykonawcy po wykonaniu i odbiorze określonej w pkt. 4 części  
przedmiotu zamówienia. 

Termin płatności faktury – 30 dni. 

VI Kryterium oceny ofert:  

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia, podana  
w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę zawierającą 
najniższą cenę. 

VII Termin i miejsce składania ofert: 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik               
     nr 1 do niniejszego Zapytania. 

2. Ofertę należy składać do dnia 18.03.2014 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu   
    Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa /decyduje data i godzina  
    wpływu oferty do urzędu/. 
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Załącznik nr 1 
 

OFERTA CENOWA 
 

na realizację zadania: Promocja projektu pn. ,,Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa". 

I. Nazwa i adres WYKONAWCY  
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
NIP .................................................          
 
II. Oferuj ę wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 
 

cenę netto: ....................................zł 

podatek VAT: ..............................zł 

cenę brutto: ..................................zł 

w tym: 

2.1 Ulotka opracowanie  - cena brutto ……………… zł  

2.2 Wydruk ulotek - cena brutto ……………… zł za 200 szt.  

2.3 Plakat opracowanie - cena brutto ……………… zł 

2.4 Wydruk plakatów - cena brutto ……………… zł za 20 szt. 

2.5 Pen drive promocyjne - cena brutto ……………… zł za 40 szt. 

2.6 Naklejki na sprzęt zakupiony do projektu - cena brutto ……………… zł za 250 szt. 

2.7 Spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy - cena brutto ……………… zł  

      za 2 spotkania. 

2.8 Dokumentacja foto projektu - cena brutto ……………… zł za 6 kompletów. 

 

III. O świadczam, że: 
 

3.1 Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego 
zastrzeżeń. 

3.2. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na 
warunkach określonych w zapytaniu, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

 
 

................................ dn. ............................   ..................................................... 
                (podpis osoby uprawnionej)  


