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ZAPRASZA
do zlotenia oferty na:

zadaniel. pn.: ,,Opracowanie, rykonanie druk i dostarczenie 50 plakat6w A4,
do8czecych projektu pn.:,,Odkrywam-poznajg-wiem" wsp6lfinansowanego ze
6rodk6w Unii Europejskiej z f,uropejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Dzialania
9.5. Programu Operacyjnego Kapital Ludzki" wedlug projekt6w graficznych
zaakceptowanych prz ez Zamaw hjqcego

zadanie 2. pn.: ,,Opracowanie, wykonanie druk i dostarczenie 50 plakat6w .A4,
dotyczqcych projektu pn.r ,,W rytmie walca angielskiego" wspdlfinansowanego ze
Srodk6w Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Dzialania
9.5, Programu Operacyjnego Kapital Ludzki" wedlug projekt6w grafrcznych
zaakceptowanych przez Zamarn iaj4cego
,,Opracowanie, wykonanie druk i dostarczenie 50 plakat6w A,l'
dotyczacych projektu ptr.: ,,PrzJgoda z teatrem" wsp6ffinansowanego ze Srodk6w Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Dzialania 9.5. Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki" wedlug projekt6w graficznych zaakceptowrnych przez

zadanie

3. pn.:

Zamawiaj 4cego

l. Opis sposobu przygolowatria propozycji ceDosej:

I.l

naleity

jqzlozy,t w nieprzejrzystej i zamlniQtej kopercie,

1.2 na kopercie nalezy umiejci6 nazu'g i adres zamawiajqcego, nazwg i adres zleceniobiorcy
oraz napis: ,,Propozyqa cenowet na wykonanie, optucowdnie, druk dostalrg plakat6\|
projekty realizowane w Publicznych PEedszkolacr " w ramach Fojekt6w wspolfinansowanych
ze Srodk6w Unii Europej skej,
1.3 ceny w niej podale majA by6 wyrazone slownie i cylrowo dla kazdego zadania,
1.4 ma byi napisana w jgzyku polskim, czlteln4 i trwalq technik4,

i

2. Opis przedmiotu zamdwienia:

LUDZKI
NARoDowASTRATEGTASPOJNosct

KAPITAI

UITIA EUROPEJSXA
EURoPETSKI

FUNDU5ZsPotEczNY

ProjeK wsp6ffinaneowany ze 6rodk6w Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spolecznego

Przedmiot zam6wienia:

i

dostarczenie 50 plakat6w ,A4, dotycz4cych projektu pn.:
6rodk6w Unii Europejskiej z
,,Odkrywam-poznajg-wiem" wsp6lfinansowanego
Ewopejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Dzialafia 9.5. Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki" wedtug projekt6w graficznych zaakceptowanych przez zamawiaJ4cego.
2.1. Wykonanie, opracowanie, druk

ze

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6$ ienia:

Plakat promocyjny A.4 - 50 sztuk
- przygotowanie projektu gaficznego plakatu,
- fomat: 210x297 mm fA4).

-pelny kolor,
- papier: kreda blysk l5Og/m'?

-wz6r plakat6w

-

2

propozycje do wyboru pflez Zam wiai4cego. Wykonawoa jest

zobowiqzany do przygotowania projeku graficznego zgodnie z w).tnaganiami Zamawiajqcego i
przedstawienia do weryfikacji Zamawiajqoemu przed przyst4pieniem do druku,

-termin wykonania i dostawy nie p6miej niz do 16.08.2012r.

i

dostarczenie 50 plakat6w A4, dotycz4cych FojeLtu pn.:
,,w r''tuie walca angielskiego" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Dzialania 9.5. Programu Operacyjnego
Kapiral Ludzki" wedlug projek6w graficznych zaakceptowanych pnez Zamawiaj4cego.
2.2. Wykonanie, opracowanie, dnrk

Szczeg6lo$T opis przedmiotu zrm6wienia:
Plakat promocyjny A4 - 50 sztuk
- przygotowanie projektu glaficznego plakatu,

- format: 210x297 mm (A4).
-p€lny kolor,
- papier: kreda

blysk l50g/m':

-wz6r plakat6w

-

2 propozycje do wyboru przez Zanawiaj4cego.

Wykonawca jest

zobowiqzany do przygotowania projeku graficznego zgodnie z wymaganiami Zama\riaj4cego i

UNIA EUROPEJSKA

KAPITAT LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA sPOJNOSCI

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOIECZNY

Projekt wsp6*finansowany zo 6roclk6w Unii Europejskiej w ramach
Europ6jski69o Funduszu Spolecznego

przedstawienia do weryfikacji Zamawiaj4oemu przed przystqpieniem do druku,

-termin wykonania i dostawy nie p6miej ni2 do 16.08.2012r.

i dostarczenie 50 plakat6w A4, dotycz4cych Fojektu pn.:
ze Srodk6w Unii Europejskiej z Europejskiego
z
teatem"
wsp6lfinansowanego
,,Przygoda
Funduszu Spolecznego w ralnach Dzialar;.a 9.5. Prograrnu Operacyjnego Kapital Ludzki"
2.3. Wykonanie, opracowanie, druk

wedlug proj ekt6w graficmych zaakceptowany ch ptzez Zama\"1ai4cego.
Szczegdlowy opis przedmiotu zam6wietria:

Plakat promocyjny 44

-

50 sztuk

- przygotowanie projektu graficznego plakatu,

- format: 210x297 mm (A4),
-pelny kolor,
- papier: kreda b.lysk 150g/m'

-wz6r plakat6w

-

2 propozycje do wyboru przez Z^nawi^iq.ego. wykonawca jest

zobowi4zany do przygotowania projeku graficznego zgodnie z wymaganiami Zamawiaj4cego i
pfledstawienia do weryfikacji Zamawiaj4cemu przed pzystqpieniem do druku,
-termin wykonania i dostawy nie p6miej niz do 16.08.2012r

wzory logot)p6\t i napis6w, kt6rc nalezy wykorzystad
graficznego.
podczas tworzenia projektu
Wykonawca jest zobowi4zany do pzygotowania
projektu gaficznego zgodnie z wynaganiami Zamawiajqcego i przedstawienia do weryfikacji
Zamawiaj4cemu, przed przyst4pieniem do druku.
Za1..r'a$iajqay dostarczy Wykonawcy

Wykonawca wykozysta wzory logotlp6w Unii Europej skiej, Programu Operaclj nego
Kapital Ludzki i napis6w - dostQpne pod adresem:
http ://www.efs, gov.pVZPFElStonv/Lo qo.aspx

3. Termin

*ykonatria uslugi: do l6 sierynia 2012.

4. Warunki udzialu w procedurze wylonienia wykonawcy
dokument6w:

dokume

l

uslug

zlozenie nast9puj4cych

Podmiot

UI{IA EUROPE'SKA

KAPITAT LUDZKI
NARODOWA 5TRATECIA SPOJNO3CI

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOT.ECZNY

Projekt wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii EuropeFkiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spolocznego

oswiadczenie (druk w zalaczeniu)
Prooozlcia cenowa (druk w zalaczeniu)
5.

Kiyteria wyboru oferty: Cena

tak
tak
100%,

6. Opis sposobu obliczetria ceny w skladrnej proporycji cetrowej: W ceng propozycji
nalei4, wliczYll.
a) warto6i ustugi okre3lon4 w oparciu o przedmiot zan6wienia,
b) dostawQ przedmiotu zam6wienia na miejsce realizacji inwestycji,

b) obowiqzuj4cy podatek od towar6w i uslug VAL
Cena podana przez zleceniobiorcA za Swiadczon4 uslugQ jest obowiqzujqca pzez okres
waznoici umowy nie bgdzie podlegala waloryzacji w okresie jej twania. zama\\iai4cy
uybiefte propozycjQ odpowiadajqc4 wszystkim postawion)m przez niego wymogom o
najnizszej cenie.

i

7. Miejsce

i

ilermin zloienia propoz)

cj i

cetrowej:

Ofert9 nalezy zlozy6 do 10.08.2012r do godziny 13.15 (termin dostarczenia do Urz9du
Gminy Brenna), na Biurze Podawcz).rn Urzgdu Gminy w Brennej w formie papierowej (ul.
Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brcnna, pa*er) w niepzejrzystej i zanrknigtej kopercie. Na
kopercie naleZy umieScii napis:

N]E OTWTEMC!
Oferla na opracowanie, wykonanie, fuuk i dostawg plqkqliw - projekly unijne rcalizowane
w Prue.lszkolach pablicLnych w Gminie Brennq

8. Istotne postanowienia umowy:

-

odpowiedzialno3i za prawidlowe wykonyaanie uslugi, zgodnie z zallresem okeSlon)'rn
w pkt. 2,
termin wykonarfa uslugi: do 16.08.2012r,
spos6b rozliczenia Swiadczonych uslug - zgodnie z zasadami PO Kapital Ludzki,
platnosd za realizacjg uslugi nast4pi po jej zakoriczeniu, potwierdzona protokolem odbioru
przelew 14 dni od daty zlozenia rachurku/faktury,
wsp6lpEca z koordynatorem projeku i jego zastQpc+
kary umowne:
l/Wykonawca zalaci Zamawiajqcemu kary umowne:
a) 2070 wartosci przedmiotu umowy brutto, za odstqpienie od umowy przez jedn4 ze sfon
z przyczyn, zakt6re odpowiada Wykonawca,
b) 100% wadosci przedmiotu uno\ty brutto, w przlpadku nieuzyskalria przez
Zamawiaj4cego dofinansowania z powodu nienalezytego wykonania przez Wykonawca

UNIA EUROPEJSKA

KAPITAT LUDZKI
NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI

EUROPUSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

Projekt wsp6llinansowany ze 6rodk6w Unii EuropeFkiej w ramach
Europsjskiego Fundu6zu Spolecznego

pzeomlo

umowy.

VI. Osoby do kortaktu:

-

KataEyna Fedecka, tel. 033 853-62-22 wew.223, fax..: 033 853-63-70. €-mail:
k.ferfecka@brenna.ore.pl
Monika Bialek, El2bieta Rzeiriczek tel. 03 3 853 -62-22 wew. 23 1 ; far.: 03 3 8 5 3-63-70.
e-mail: m.bialek@brenna.ore.pl, e.rzeaniczek@brenna.org.pl

VII. Termin i miejsce otwaicia of€rt:
10.08.2012r, godz. 13.30 Urz4d Gminy Brenna, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, pok6j
nr 23 (II piqtro)

Po uplywie terminu zlozenia ofet koordlnator projektu dokona analizy zlozonych ofert pod
k4tem ich zgodnosci z fesciq zaFoszenia. Oferty zlozone po teminie zostan4 odrzucone.
W przlpadLu przekroczenia kwoty zaplanowanej w budzecie projektu na realizacjg uslugi lub
w przypadku zlozenia ofert na tak4 samq kwotg, Zleceniodawca dopuszcza mozliwos6
negocjacji ceny uslugi.

W zal4czeniu:
1. Wz6r druku dla ,,propozycji cenowej"
2. Oiwiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznra 2004
zam6wieii publicznych (Dz. U . z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.)

Brenna, 06 sierpnia 2012r
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UNIA EUROPEJSKA

KAPITAT LUDZKI
NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOTECZNY

ProjeK w6p6lfinansowany ze
Unii Europejskiej w ramach
'arodk6w Spotecznego
Europ6Fkiego Funduszu

r

Prawo

