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Sucha Beskidzka 10.10.2014 r.

zgodrne z art.4 pkt' 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicmych
zwracamy się z Zap)taniem ofeftowym o podanie ceny dostaw/usług/robót budowIanych*

1' Nazwa i adręs Zanrawiajqcego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, ul' Kościelna 5b,34-200 sucha
Beskidzka.
2. Informacje o sposobie porozur,niewania się Zamawiajqcego z Wykonalvc4:

osobq uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawc4jestI
- Magdalera Radwan (338744031)

3. opis przedmiotu zamówienia:
Puędmiotęm zamówięnia jęst usługa wykonania gadzetów promocyjnych (54 Zestawów)
dla uczestników projektu ,,Akty\ł'ni mogą więcej'.. Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ranrach Europejskiego Funduszu Społecznego'
w skład zestawu wchodzi :

. Torba na ramię (torba miejska' na zakupy) kolor glanatowy .(logo w kolorze białym)
54 szł''

. Mini parasolka kolor czerwony rozmiarl śtędnica 90x51, (+| 2cm różnicy
w wymiarach)' (1ogo w kolorze białym) 54 szt.

e Ka]ęndarz ksi4ikowy A6, tygodt owy, format 90x160mm, (+/- 2mm różnicy
w \łymiarach), w twardęj oplawie, kolor niębieski lń granatowy (znakowanie
laserowę loga) 54 szt.

Posfczęgóine gadżety muszą zawieraó logo Po KL rt tbr.mie podstawowej oraz flagę UE
wraz z informacją: ,,Projekt współfinausowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego','
Dodatkowo gadżety muszą zawieraó adres mailowy stlony Zamawiajqcęgo tj.:
www.pcor.sucl'iabeskidzka.pl

4' Przcwidyrr any termiD rea lifacj i lamórł ien ia
PŹęWidywany temin realizacji zamówienia: do 30 iistopada 2014 r'
5. Miejsce realizacji zamówienia.
Wykonane gadżęty naleŹy dostarczyć na aćlręsl Powiatowe centrun] Pomocy Rodzinie
w Suchej Beskidzkiej ul' Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka do 30 listopada 2014 r.
6. warunki płatności
Faktua Vat
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7. Inne istotne warunki zamówienia
Kr),teria wyboru olenl cena-100 9o.

8. Sposób przygotorvania oraz miejsce i termin Śkładania oferty:
8.1. ofertę należy złożyć w formie:
a) ptselłzej (osobiście, listownie na adres: PCPR ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka)'
w ni€przejlzystej kopercie'
Na kopercie nalezy umieśció nazwę i adres Zamawiającego omz Wykonaway, a takżę
adnotację:
jest ,,usługa wykonania gadżetów plomocyjnych (54 zestawów) dla uczestników projektu
w ramąch reąlizącji Po KL ,,AktyNni mogą więcej',.
b) fcaem nanlmu 33.8,7 4-40-3|, Z późniejszym dostarczeniem oryginahr;
c) w wersji elektronicznej la e-mail: mradwan@pcpr.suchabeskidzka.p1, z póżniejsry"rrt
dosta.częnięm olyginafu;
8.2. ofeńa winna być Wyrażona cyfrowo i słortrrie, oraz za całośó zamówienia'
8'3. ofęItę na załączonym druku (zał. N. 1) należy złożyć w tem nię do dnia i7.1o.2o14.r,
do godz. 12.00.
Dopuszcza się możliwość zlożenia oferty na innym druku niż łyslany do wykonawcy
pod warunkiem' że fawiera onn elementy skladowe zawarte w druku oferty'
8'4. oferty otzymane po teminie ich składania. zostaną zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.
9. Do oferfy naleł załączyć:
a) formularz ofeńowy (zał. Nr 1)

**'ii...,#rJł.r,-"
młr KrfwLof Ceżak

(pieczęć i Podpis Dyrektorą lub osoby upola,ab1ionej)
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Załączmkt I

W odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie
pub|icznego' realizowanego na podŚtawie ań. 4 pkt.8
Prawo zamówień publicznych, doĘczącego:

ofertowe dotyczące zamówienia
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

2. Pr'yjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w ząpytaniu ofertowym
warunki.

wł]8aJ@

nar@

(data i podpis Wykonawcy - osoby upowaŹnionej)


