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Kowary, 18.04.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary
ul. 1-go Maja 1a
58-530 Kowary
Gmina Miejska Kowary zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „Wykonanie foto-puzzli, pieczątek oraz
kubków promocyjnych z nadrukiem” w ramach projektu pn. „Wzmacnianie przyjaźni szkół z miast Kowary
i Vrchlabi”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Przekraczamy granice.
Projekt zarejestrowany pod nr PL.3.22/3.3.01/13.03808.
Łączna wartość niniejszego zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30 tys. Euro (w rozumieniu
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych – tj. Dz.U. z 2013r., poz 907 z późn. zm.).

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
a) wykonanie foto-puzzli w formacie A4, specyfikacja zamówienia:
Puzzle przedstawiające 2 obrazy: 1 - panorama Miasta Kowary, format A4, min. 50 elementów, 2 – panorama
Miasta Vrchlabi, format A4, min. 50 elementów. Zadruk puzzli: 4 kolory CMYK+lakier dyspersyjny, papier
min.100 g/m2 przyklejony do tektury puzzlowej min.1,5 mm. Puzzle pocięte, wsypane do 2 woreczków.
2 woreczki wrzucone do 1 pudełka. Na pudełku zdjęcia obrazków z puzzli, logotypy UE oraz tekst
o dofinansowaniu. Pudełko składa się z 2 części: składanego denka wykonanego z dwustronnie bielonej
tektury mikrofalowej min. 300 g/m2 oraz wieczka wykonanego z kartonu min. 275 g/m2 jednostronnie
kredowanego. Wymiar pudełka ok. 210x140x40 mm. Wieczko zadruk 4 kolory CMYK uszlachetnione
lakierem dyspersyjnym. Pudełko zapakowane w folię termokurczliwą. Zdjęcia, tekst o dofinansowaniu
i logotypy dostarczy zamawiający. Koszt transportu wliczony w cenę. Nakład: 300 szt.
b) wykonanie kubków promocyjnych z nadrukiem, specyfikacja zamówienia:
Kubki z kolorowym wnętrzem i uchem z nadrukiem o pojemności 300 ml lub 330 ml.
Specyfikacja: kolor kubka biały (100% biel), wysoki połysk. Rozmiar: wysokość ok 9,7 cm x średnica
ok 8 cm (kubek 300 ml) lub wysokość ok. 9,5 cm x średnica ok. 8,2 cm (330 ml). Kolorystyka wnętrz: kolor
jasny niebieski 50 szt., czerwony 50 szt., zielony 50 szt. i żółty 50 szt. lub inny kolor uzgodniony
z Zamawiającym (oprócz białego i czarnego). Nadruk - sublimacja lub inny sposób, full color w pełnej palecie
barw. Wielkość nadruku zewnętrzną stronę kubka ok. 20 cm x 8 cm. Projekt nadruku dostarczy Zamawiający.
Każdy kubeczek ma być włożony do ochronnego pudełka z okienkiem, pudełko wykonane z białego
kredowego kartonu, wysokość 10,5 cm, szerokość 10,5 cm, długość 10,5 cm. Koszt transportu wliczony
w cenę. Kubki dostarczone w całości – towar pełnowartościowy (niezbite, nieporysowane, niepęknięte –
ewentualne koszty wymiany kubków pokrywa wykonawca). Nakład: 200 szt.
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c) wykonanie okrągłych stempli na drewnianym gryfie, specyfikacja zamówienia:
Rozmiar stempla (średnica) min. 40 mm, max 45 mm, z gumką stemplującą wygrawerowaną laserem.
Do każdego stempla dołączona ma być: 1) poduszka do pieczątek i stempli w estetycznym pudełku
z tworzywa wysokiej jakości, wkład nienasączony tuszem. Wymiary: min. 7 cm x 11 cm, kolor pudełka
dowolny oraz 2) tusz wodny o intensywnym nieblaknącym kolorze do stosowania w pieczątkach gumowych,
min. 30 ml, kolor tuszu: zielony. Projekt pieczątek dostarczy zamawiający. Koszt transportu wliczony w cenę.
Nakład: 10 szt (każda pieczątka ma inny wzór)
3. Termin realizacji zamówienia: Opisany w punkcie a,b,c przedmiot zamówienia należy dostarczyć
w terminie do dnia 17.05.2014r. - zamówienie łączne. Dostawa na adres: Urząd Miejski w Kowarach,
ul.1 Maja 1a, 58-530 Kowary.
4. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską do dnia
07.05.2014r. do godz. 10:00 na adres: Urząd Miejski w Kowarach – Biuro Obsługi Klienta pok.1,
ul.1 Maja 1a, 58-530 Kowary.
5. Termin otwarcia ofert: 07.05.2014r. o godz. 10:30 Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1 Maja 1a,
58-530 Kowary, pok. 27.
6. Kryterium oceny ofert: Przy wyborze wykonawcy niniejszego zamówienia, Zamawiający kierować się
będzie kryterium najniższej ceny za jaką wykonane zostanie zamówienie (cena=100%). Oferta powinna
zawierać określenie ceny zamówienia netto,brutto i VAT.
7. Warunki płatności: Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na rachunek bankowy Wykonawcy
po wykonaniu zamówienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
8. Sposób przygotowania oferty:
- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
- Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: „Oferta na wykonanie
foto-puzzli, pieczątek oraz kubków promocyjnych z nadrukiem”.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: Dodatkowych informacji
dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Marta Weinke pod nr telefonu 75 64 39 229 oraz adresem
e-mail: bp@kowary.pl
10. Do oferty należy dołączyć:
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 3: Wzór umowy
data i podpis osoby upoważnionej

