Zapytanie ofertowe
Dotyczy: drukowania gazety „Moje Giżycko” (miesięcznik)
Postępowanie nie podlega ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych –
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt. 8
w/w ustawy).
I. Zamawiający
Giżyckie Centrum Kultury
ul. Konarskiego 8 ( tymczasowa siedziba ul. Sikorskiego 3c)
11-500 Giżycko
NIP 845-10-33-603
II. Przedmiot zamówienia
Drukowanie gazety „Moje Giżycko”
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na drukowaniu gazety na
i dostarczaniu jej do siedziby Zamawiającego.
Parametry druku:
1. Format pisma A4 (tj. 210x297)
2. Objętość 24 strony z okładką, w tym 12 stron w kolorze
3. Papier środka kreda 90 g
4. Papier okładki kreda 200 g
5. Druk środka 4+4
6. Druk okładki 4+4
7. Oprawa zeszytowa
8. Nakład jednego wydania - 5 000 szt.
9. Miesięcznik
10. Czas na realizację wydruku maksymalnie do 7 dni roboczych
11. Zamówienie dotyczy 12 wydań gazety
IV. Sposób przekazywania Wykonawcy materiałów do druku:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie plików pdf.
V. Termin realizacji zamówienia:
lipiec 2016 r. – czerwiec 2017 r.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywanej
działalności, posiadają niezbędną wiedzę oraz posiadają potencjał do wykonania zamówienia.
VII. Kryteria wyboru oferty
Najniższa cena brutto za realizację całego zamówienia, które będzie spełniało wszystkie
wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
Płatności będą dokonywane miesięcznie – za wydanie w danym miesiącu po dostarczeniu
nakładu i na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VIII. Termin związania ofertą - 15 dni
XI. Zamawiający zastrzega prawo:
 swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania lub uznania,
że postępowanie nie dało rezultatu,
 odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie
postępowania,
X. Oferta powinna zawierać:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
– załącznik nr 1
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
XI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
boguslaw.zawadzki@gck.gizycko.pl lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do
tymczasowej siedziby Zamawiającego: Giżyckie Centrum Kultury
(Pływalnia MOSiR)
11-500 Giżycko
ul. Sikorskiego 3C
do dnia 3 czerwca 2016 r. do godz. 12.00, otwarcie ofert i rozstrzygnięcie od godz. 12.30
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
Informacja zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego.
XII. Informacje dodatkowe:
1.Dodatkowych informacji udziela Pan Bogusław Zawadzki tel. 87-428-16-37,
adres e-mail: boguslaw.zawadzki@gck.gizycko.pl
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
4.Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze
złożeniem zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony oferenta
do zawarcia umowy.

