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 PG.042.7.2.2012.1         Sulików, dnia 2 lipca 2012 r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY CENOWEJ  

Gmina Sulików zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania projektu 
graficznego, składu i druku materiałów promocyjnych Gminy Sulików: folderu 
informacyjnego, mapy topograficznej, roll’up wraz z dostawą na adres Zamawiającego dot. 
zadania pt. „Przygotowanie i wydanie folderu informacyjnego, mapy topograficznej oraz 
roll’up promujących walory i zasoby Gminy Sulików” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 
 
1. Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004 r. 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektu graficznego, składu i druku 
materiałów promocyjnych Gminy Sulików: folderu informacyjnego, mapy topograficznej, 
roll’up wraz z dostawą na adres Zamawiającego dot. zadania pt. „Przygotowanie i wydanie 
folderu informacyjnego, mapy topograficznej oraz roll’up promujących walory i zasoby 
Gminy Sulików” według załącznika nr  1.   
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Częściami oferty jest 

dostawa poszczególnych przedmiotów zamówienia opisanych w załączniku nr 1 do 
zaproszenia. 

2. Oferent zobligowany jest do przedstawienia wizualizacji gotowych do druku projektów 
poszczególnych publikacji Zamawiającemu. Po uzyskaniu akceptacji ze strony 
Zamawiającego, oferent może przystąpić do realizacji zamówienia. 
3. Miejsce dostawy zamówienia:  
Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików. 
 
3.Warunki udzielenia zamówienia:  
1. Zamówienie należy wykonać do dnia 31 sierpnia 2012 r.  
2. Propozycję cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszego zaproszenia załączając do niej kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, 
uprawniającego do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Zleceniobiorcę). 
3.Termin składania ofert  - do dnia 10 lipca 2012 r. do godziny 10:00  bezpośrednio w 
siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 
59-975 Sulików w zaklejonej kopercie z napisem: „Propozycja cenowa na usługę 
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wykonania projektu graficznego, składu i druku materiałów promocyjnych Gminy 
Sulików (w zależności od części I – FOLDER, II – MAPA TOPOGRAFICZNA, III – 
ROLL’UP) wraz z dostawą na adres Zamawiającego”. 
4. W celu potwierdzenia przyjęcia oferty składający powinien  żądać potwierdzenia odbioru. 
5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie 
zwrócona Wykonawcy  i nie będzie podlegała procesowi oceny. 
6. Wykonawca może wprowadzać zmiany  lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 
terminu wyznaczonego na składanie ofert. 
7. O wyborze oferty będzie decydowała najkorzystniejsza cena.  
8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania  przyczyny.  
9. Zamawiający  uzna spełnienie warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego  
i podpisanego  formularza ofertowego oraz załączonej do niego kserokopii aktualnego wpisu do 
właściwego rejestru, uprawniającego do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez Zleceniobiorcę). 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  
11. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także  inne 
omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.   
12. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz z kosztami 
dostawy, uwzględniając obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 
13. Dodatkowych informacji udziela: Małgorzata Skórka mł. referent ds. promocji gminy, tel. 
75 77 87 288, 289; mail: ug2@sisco.pl.  
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości  
publicznej na stronie internetowej Zamawiającego oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy 
Sulików.  
 
 
Załączniki:  

1. Opis przedmiotu zamówienia. 
2. Formularz ofertowy. 
3. Projekt umowy. 

 
   Robert Starzyński 
 Wójt Gminy Sulików 


