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RL.042.3.20I3 

Dotyczy: projektu "Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 

POIG.08.03.00-I4-3041l3 realizowanego przez Gminct Baboszewo w ramach dzialania 8.3 

"Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" osi priorytetowej 8 "Spoleczenstwo 

informacyjne - zwictkszenie innowacyjnosci gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007 - 2013. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 


dotycz~ce zamowien ponii:ej 14000 euro 


1. na opracowanie, druk i dostaw~ materialow promocyjnycb, 

2. na wykonanie i dostaw~ tablic informacyjnych i promocyjnych, 

3. na wykonanie i dostaw~ podkladek pod myszk~ komputerow~. 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ1\CEGO. 

Gmina Baboszewo 


ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 


tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 


e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 


www.gminababoszewo .pl 


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1. Przedmiotem zam6wienia jest: 

a) opracowame graficzne ulotek, plakat6w naklejek, druk oraz dostawa do siedziby 

Zamawiajqcego, 

http:www.gminababoszewo.pl
mailto:urzad@gminababoszewo.pl
http:2014.02.06


b) opracowame graficzne tablic wewn~trznych, wykonanie oraz dostawa do siedziby 


Zamawiajqcego, 


c) opracowanie projektu podkladki pod myszk~ komputerowq, wykonanie oraz dostawa do siedziby 


Zamawiajqcego. 


2. Charakterystyka przedmiotu zam6wienia: 

Nazwa Ilose Format Specyfikacja Termin realizacji 

Ulotka 300 szt. Format A5 kolor Druk dwustronny 4+4, 
papier kreda blysk 135 g, 

Do 26.02.2014 r. 

Plakat 100 szt. Format A3 kolor Druk jednostronny 4+0, 
papier kreda blysk 170 g, 

Do 26.02.2014 r. 

Tablica 
informacyjna 
wewn~trzna 

7 szt. Minimalny wymiar: 
40 cm x 30 cm 

Tablica wykonana z plyty 
PCV 0 minimalnej gr. 
3 mrn z elementami 

monta.zowymi 
pozwalajqcymi na 

umieszczenie ich na 
dowolnym podlozu 

(sciana, drzwi) 

Do 28.02.2014 r. 

Tablica 
promocYJna 
(pamiqtkowa) 
wewn~trzna 

7 szt. Minimalny wymiar: 
40 cm x 30 cm 

Tablica wykonana z plyty 
PCV 0 minimalnej gr. 
3 mm z elementami 

monta.zowymi 
pozwalajqcymi na 

umieszczenie ich na 
dowolnym podlozu 

(sciana, drzwi) 

Do 31.12.2014 r. 

Naklejki na sprz~t 
komputerowy 

400 szt. Minimalny wymiar: 
7 cm x 4 cm 

Druk jednostronny 4+0, 
naklejka samoprzylepna, 

papier kreda polysk, 
znaki graficzne powinny 
bye czytelne i wyraine, 

napisy niescieralne 

Do 28 .03.2014 r. 

Podkladki pod 
myszk~ 
komputerowq 
OptyCZllq 

152 szt. Minimalny wymiar: 
23 cm x 18 cm x 0,1 cm 

Okladka: folia 
przeZroczysta, podklad: 

pianka PCV, sp6d 
antyposlizgowy. Nadruk: 

na bialym tie 
umieszczone zostanq 
informacje tekstowe 
(kolor czarny) wraz 

z kolorowymi 
logotypami. Nadruk 
odporny na scieranie 

Do 28.03.2014 r. 



3. 	 Trese infonnacji oraz logotypy dostarczy Zamawiajqcy niezwlocznie po wybraniu 

najkorzystniejszej cenowo oferty. 

4. 	 Ostateczny ksztalt materialow informacyjno - promocyjnych: plakatow, ulotek, tablic oraz 

podkladek pod myszk~ komputerowq wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajqcego. 

5. 	 Opracowane materialy mUSZq bye zgodne z "Przewodnikiem w zakresie promocji projektow 

finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 

dla beneficjentow instytucji zaangaZowanych we wdrozenie programu" 

http://www.wwpe.gov.pJ/be2/files/documents//poig/przewodnik%20W<>1020zakresie 

%20promocji%20projektow grudzien%202012.pdf 

III. WARUNKI PLATNOSCI. 

1. 	 Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w trzech ratach 

proporcjonalnych do wykonanego zamowienia: 

a. I rata - do 14.03.2014 r. (ulotki, plakaty, tablice informacyjne wewn~trzne), 

b. II rata - do 14.04.2014 f. (naklejki na sprz~t, podkladki pod myszk~ komputerowv, 

c. III rata - do 31.12.2014 r. (tablice promocyjne wewn~trzne). 

2. 	 Ceny podane w ofercie nie podlegajq zmianom przez caly okres trwania umowy. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

Usluga musi bye swiadczona od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014 roku zgodnie 

z terminami realizacji poszczegolnych elementow Zamowienia. 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY. 

Zamawiajqcy wybierze ofert~ Wykonawcy, ktora b~dzie zawierala najniZsz~ cen~ brutto. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

1. 	 Oferta powll1na bye sporzqdzona w j~zyku polskim na "Formularzu ofertowym" 

stanowiqcym zalqcznik do niniejszego zapytania, podpisana przez osob~/y uprawnione do 

wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz~ciq Wykonawcy. 

2. 	 W toku oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdae od oferentow wyjasnien dotyczqcych tresci 

zlozonych ofert. 

http://www.wwpe.gov.pJ/be2/files/documents//poig/przewodnik%20W<>1020zakresie


3. Ofert~ nalezy zlozy6 do 13 lute go 2014 roku do godz. 12 00: 

- za posrednictwem poczty na adres: Urz~d Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 

Baboszewo lub osobiscie w Sekretariacie Urz~du Gminy Baboszewo (pok. Dr 4) w zamkni~tej 

kopercie z napisem "Oferta na materialy informacyjno - promocyjne" 

- w formie elektronicznej na adres e-mail: urzad@t:minababoszewo.pl - oferty skladane za 

pomOCq poczty elektronicznej powinny miec posta6 skanu "Formularza oferty" opatrzonego 

podpisem osoby upowaznionej i pieczqtkq Wykonawcy. 

4. Oferty zlozone po terminie nie zostanq rozpatrzone. 

Dodatkowych informacji z ramienia Zamawiajqcego udziela Robert Krysiak - tel. (23) 66 11 091 

wew. 29, e-mail: rkrysiak@gminababoszewo.pl- w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Ogloszenie 0 post~powaniu zamieszczono na: 

1. stronie intemetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl; www.gminababoszewo.pl w dniu 

06.02.2014 r.; 

2. tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 06.02.2014 r. 

http:www.gminababoszewo.pl
www.ugbaboszewo.bip.org.pl
mailto:rkrysiak@gminababoszewo.pl-w
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