OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERT
NA ZAMÓWIENIE, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W
ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO
Zadanie realizowane w ramach projektu „Za woniom drzewa” w Ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020,
nr projektu PLSK.01.01.00-24-0139/17

1. Zamawiający: Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Brennej, ul. Wyzwolenia 77, 43-438
Brenna, tel.: 33 853 65 50, tel./fax 33 858 69 71, e-mail: opkis@brenna.org.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Produkcja drewnianych puzzli CPV : 37523000-0
Dane techniczne :
- ilość – 1000 szt ( kompletów)
- komplet ( 20 elementów składowych puzzli + opakowanie) – projekt techniczny w
załączniku
- puzzle drewniane, malowane, drukowane, wykonane ze sklejki brzozowej – 3 mm.
- opakowanie – drewniana skrzynka (projekt tech w załączniku ) :
•
•

dno oraz pokrywa – sklejka brzozowa
pozostałe elementy – tarcica bukowa

- wymagany Certyfikat FSC
Pliki dostarczymy w:
- kolorystyka pełen kolor CMYK
- PDF/PSD/JPG lub TIFF
- 300 DPI, 3mm spady
UWAGA: Pokrywa: plik będzie zawierał transparentne/przelotowe/nie zadrukowane części w
celu osiągnięcia drewnianego tła

3. Termin realizacji zamówienia: 9 marzec 2021r.
4. Kryteria wyboru oferty (100%):
Cena (C) – 90%
Liczonym według wzoru:
Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
Cena = --------------------------------------------------------------------------------------- ----- x 90 pkt
Cena brutto badanej oferty
Termin wykonania przedmiotu zamówienia (TW) - 10%
Wykonawca może zadeklarować termin wykonania przedmiotu zamówienia z przedziału
pomiędzy 2 a 9 tygodni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia będzie przyznawał
punkty wg wzoru:
Najkrótszy zaoferowany termin wykonania przedmiotu
Termin wykonania
zamówienia
przedmiotu zamówienia (TW) = ----------------------------------------------------------- x10 pkt
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ocenianej oferty
Uwagi:
- Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów tj. 10 pkt. ofercie z najkrótszym terminem
wykonania przedmiotu zamówienia spośród wszystkich złożonych ofert, zgodnie z
formularzem oferty.
5. Termin i miejsce składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie OPKiS w Brennej, ul.
Wyzwolenia 77 do dnia 05.01.2021r. do godz. 9.00 z opisem: „NIE OTWIERAĆ –
POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30.000 EURO – „Produkcja drewnianych puzzli”

6. Termin i miejsce otwarcia i odczytania ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Wyzwolenia 77,o godz. 11.00 w dniu 5 stycznia 2021r. .
Otwarcie ofert jest jawne.
7. Protokół z wyboru oferenta zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w
Brennej , ul. Wyzwolenia 77 oraz na stronie BIP.

……………………………………………………….
(data i podpis dyrektora)

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami
Projekt techniczny – puzzle + opakowanie.
Wizualizacja poglądowa
Projekt umowy

