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Załącznik nr 4

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERT
NA ZAMÓWIENIE, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

1.
Zamawiający: Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438
Brenna, tel.: 33 8536 550, e-mail: opkis@brenna.org.pl

2.

Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: 79800000-2
Przedmiot zamówienia:
1. Druk ulotki „Śladami nietoperzy”
Broszura - oprawa zeszytowa, dwie zszywki
Format po złożeniu: A5 (148mm x 210mm)
Ilość stron: 4 + 4 okładka
Kolorystyka: 4/4 CMYK
Papier środek: papier offsetowy 170g
Papier okładka: papier offsetowy 170g
Ilość: 4 000 szt.
2. Druk folderu obcojęzycznego
Broszura - oprawa zeszytowa, dwie zszywki
Format po złożeniu: 200mm x 200mm
Ilość stron: 28 (24+4 str. okładka)
Kolorystyka: 4/4 CMYK
Papier środek: kreda 130g
Papier okładka: kreda 250g
Ilość: 1 000 szt.

3. Druk naklejek samoprzylepnych z Utopcem
Wym: szer. 50mm x dług. 40 mm

Cięte z tyłu (ułatwiające odklejenie),
Rodzaj podłoża: folia mat.
Kolorystyka CMYK 4/0
Ilość: 10 000 szt. (2 rodzaje naklejek po 5 000 szt.)
Naklejki pocięte na sztuki

4. Druk naklejek samoprzylepnych „logo gminy Brenna”
Naklejka odklejana po obrysie, mieszcząca się w wym. 30mm x 30 mm wg przesłanego projektu
cięte z tyłu (ułatwiające odklejenie),
Rodzaj podłoża: folia mat.
Kolorystyka CMYK 4/0
Ilość: 10 000 szt.
5. Druk drogowskazów
Wym: 450mm x 150mm
Kształt: prostokąt zakończony strzałką
Materiał: dibond 5mm
kolorystyka CMYK 4/0
Ilość: 4 szt.
Dostawa po stronie Zamawiającego.

3.

Informacja:
Drukowane materiały nie posiadają numeru ISBN.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją całkowitego przedmiotu zamówienia.
Wycena winna być wykonana w cenach brutto.
Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego protokołu odbioru.
Wykonawca, który przedstawi najlepszą ofertę zobowiązany jest zawrzeć umowę z Zamawiającym
w czasie 14 dni od rozstrzygnięcia ofert.
▪ Gotowe pliki do druku w formacie PDF Zamawiający dostarczy Wykonawcy w formie
elektronicznej w dniu podpisania umowy.
▪ Wycena powinna zawierać dostawę do Zamawiającego.
▪ Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zamówienia wówczas, gdy koszty druku przekroczą wartość
w zaplanowanym budżecie.
▪
▪
▪
▪
▪

Wybór oraz termin złożenia oferty:
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z zakresem zamówienia w celu przedstawienia
prawidłowej oferty i wyceny usługi.
1) Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą: 28.05.2021r.

2) Kryteria wyboru oferty (100%): cena – 100% brutto
3) Termin i miejsce składania ofert: 07.05.2021r.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie OPKiS w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 do
dnia 07.05.2021r. do godz. 9:00 z opisem: NIE OTWIERAĆ – POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30.000 EURO
– druk materiałów promocyjnych gminy Brenna.
Termin i miejsce otwarcia i odczytania ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 77 w
Brennej o godz. 09:10 w dniu 07.05.2021r. Otwarcie ofert jest jawne.
Protokół z wyboru oferenta zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brenna oraz na BIP
Urzędu Gminy.

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

Załączniki:
-Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z zestawem oświadczeń

