
URZĄr w Zdzieszowicach 
u!. 0Gle*:hHV>a C hrobrego 34  

47-3 3 0  ZDZIESZOWICE 
lei. (077)40 64 400, fax (077)40 64 444

nip 749-10-93*999 Zdzieszowice, dnia 04.11.2020 r.

OŚ.033.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO 

na wykonanie, wydruk i dostawę ulotek 
związanych z promocją proekologicznych działań Gminy Zdzieszowice

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie 
przekraczającej 30 000 euro Burmistrz Zdzieszowic zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie, 
wydruk i dostawę ulotek związanych z promocją proekologicznych działań Gminy Zdzieszowice

I. Zamawiający
Gmina Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, NIP 199-00-40-025,
Tel: 77 40 64 400, fdks: 77 40 64 444, e-mail: um@zdzieszowice.pl

II. Tryb udzielania zamówienia.
Zapytanie ofertowe.

III. Nazwa zadania
Wykonanie, wydruk i dostawa ulotek związanych z promocją proekologicznych działań Gminy 
Zdzieszowice.

IV. Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, wydruk i dostawa ulotek związanych z promocją 

proekologicznych działań Gminy Zdzieszowice w ilości 1000 sztuk.
2. Dodatkowe wymagania:

- format: A4 składany do A5,
- wydruk dwustronny kolorowy,
- papier kreda mat 170g/m2.

3. Zakres zamówienia obejmuje:
- uzgodnienie treści i zawartości ulotki z Zamawiającym,
- zaprojektowanie wzoru ulotki w konsultacji z Zamawiającym,
- przygotowanie ulotki do wydruku,
- wydruk ulotek w pełnym kolorze,
- dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

V. Termin wykonania zamówienia
Realizacja zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy, odbiór zostanie potwierdzony 
pisemnym protokołem odbioru.
Płatność nastąpi po należytym wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez 
Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Termin płatności -  21 dni kalendarzowych od 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktuiy/rachunku VAT.

VI. Oferta winna zawierać:
1. Cenę ofertową brutto.
2. Aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie
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VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument 
właściwy dla oferenta - wystawiony lub zaktualizowany nie wcześniej niż 6 m-cy przed 
upływem terminu składania ofert. ,

Opis sposobu przygotowania oferty oraz termin składanią ofert
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: akaluzna@zdzieszowice.pl w 

terminie: do 06.11.2020 roku do godz. 12:00.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie sporządzona oraz podpisana przez osobę 

upoważnioną do składania oświadczenia woli.
4. Oferent składa jedną ofertę z jedną ostateczną ceną.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
6. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 06.11.2020 roku o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice (II piętro, 
pokój B112).

Opis kryteriów i sposobu dokonania oceny oferty
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie: cena -  100%. W trakcie porównania 
ofert Zamawiający zastosuje następujące metody obliczania -  zgodnie z poniższym wzorem:
Cena oferty najniższej / cena oferty badanej x 100 pkt.

Termin związania ofertą
Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą
Aleksandra Kałużna -  teł. 77 40644 53 w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania 

przyczyny.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu 

podpisania umowy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przetwarzanie to wykonujemy na podstawie 
obowiązujących aktów prawnych.
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Urząd 
Miejski w Zdzieszowicach reprezentowany przez Burmistrza Zdzieszowic, mający siedzibę w Zdzieszowicach (47-330) 
przy ul. Bolesława Chrobrego 34. Jeśli to nie Ty przekazałeś nam swoje dane, to informujemy Cię, że otrzymaliśmy je od 
innej osoby lub z rejestrów publicznych. Do przetwarzania wykorzystujemy dane osobowe należące do kategorii danych 
identyfikacyjnych i adresowych. W celu uzyskania informacji o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz Twoich praw z tym związanych skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych, najlepiej poprzez e-mail: 
iod@zdzieszowice.pl. Wszystkie informacje, których przekazania wymaga od nas ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych (RODO), dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach pod 
adresem https://bip.zdzieszowice.pl w zakładce Dane osobowe. Możesz je także uzyskać w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Zdzieszowicach w godzinach pracy.
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