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Ojców, dnia 16.0'l .2020 r.

Zapytanie cenowe
Dotyczące zamówienia poniżej 30000 euro netto

Na podstawie ań, 4 pkt 8 ustawy z dnia ż9.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn,
Dz,U.zż019 poz. 1843) oraz zarządzenia dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dnia 26.09.201'l

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, zapraszamy do z}ożęnia oferty na realizację
zamówienia pn.:

WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROJEKTU
WRAZZ DOSTAWĄ-etap II
w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-00l7/1 8 plr. ,,Ochrona czynna muraw kserotermicznych
i naskalnych w Ojcowskim Parku Narodowym oraz utworzenie siedlisk zastępczych

dla zagrożonych gatunków flory w formie ogrodu",
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego [nfrastruktura i Środowisko ż0l 4-2020.
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Wymogi dot. zamówienia: Wvkonanie i dostawa 200 sż. kalendarzv plakatowych

a.
b.

c,

d.
e.

f.

g.
h.

i.
j.

format 460 mm x 640 mm,

ilość:200 sa.,
kolor 4+4 CMYK (dwustronny kolor),
papier: kreda błysk, gramatura min. l70 g,
uszlachetnienie: lakier uv
stworzenie projektu kalendarza na podsta\ryie materiałów dostarczonych przez

zamawiającego (2 zdjęcia pojednym na każdą ze stron kalendarza, podpisy, logotypy;
wz6r zgodny z systemem identyfikacji wizualnej Ojcowskiego Parku Narodowego
z możliwościąwprowadzenia modyfikacji po uzgodnieniu z Zamawiającym),
wstawienie kalendarium: najednej stronie od s§cznia do czerwca 20ż7, na drugiej od lipca
do grudnia 202l r.; z uwzględnieniem dni świątecznych,
zaakceptowanie przygotowanego projektu przez Zamawiającego przed wydrukiem,
Iistwa górna i dolna w kolorze biĄm lub czamym (po krótkich bokach),
zawieszka;

ż. Wymagania

Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia:

Dostawa zamówieni'i na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego: Ojcowski Park

Narodowy, Ojców 9 32,045 Sułoszowa.

J,

Termin realizacji zalnówiell

ia:

Zamówienie będzie wykonane i dostarczone w uzgodnionym wcześlriej z Zamawiającym
terminie, nie później niż do dnia 28 sierpnia 2020 roku.

Strona l z
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MateriĄ graficzne

do wykonania projektu zostaną dostarczone do Zamawiającego drogą
przez Wykonawcę adres e-mail do dnia 7 sierynia 2020 r.
podany
elektroniczną na

4.

Kr54erium oceny złożonych ofeń

5.

Termin i forma płatności:

-

cena brutto

-

100%

Warunkiem dokonania płatnościjest protokolarny odbiór bez wad ww. zamówienia,
a następnie złożeniestosownej faktury. Płatnośćza wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi
w terminie do 30 dni od dał złożeniafaktury.

6.

Miejsce itermin złożeniaoferry:
Ofertę (na FORMULARZU OFERTY stanowiącym Załącznik nr l do zapytania cenowego)
naleĘ złoĘćw fomie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Ojcowski Park Narodowy,
Ojców 9, 32-045 Sułoszowa, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 3 sierpnia 2020 r..
do eodzinv 14.00. Otwarcie ofeń nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 3 sierpnia 2020 r.
o godz. l4.10.

7. Sposób przygotowania ofeĄ: forma pisemna w języku polskim zawierająca cenę
przedmiotowej usługi - zgodnie z formularzem ofeńy (Załącznik nr I).

8.

brutto

Ofertę naleĄ umieśció w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi znakami:

Oferta - WYKONANIE MATERIAŁOW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH
WRAZ Z DOSTAWĄ - etap II

PROJEKTU

Nazwa i siedziba firmy: .............
Nie otwierać przed: 3 sierpnia żOż0roku, godz. 14.10.
W przypadku umieszczenia ofeĄ w kopercie nie zawierającej wyżej wymienionych oznaczeń
Zamawiający niebędzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułujej otwarcia przed upĘwem
teminu składania ofeń.

9.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Alicja Fischer, tel. Iż3892005 wew. 304

10. Zapytanie cenowe prowadzonejest w oparciu o regulamin umieszczony na stronie internetowej:
www.oi cowskiparknarodowy.pl

1l.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania
etapie, przed zawarciem umowy najego realizację, bez podania przyczyn.

na każdym jego
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Załącznik nr

1.

Formularz oferty

Nr. spr.: DU.262.8.2020

FORMULARZ OFERTY
na zadanię

pn.

WYKONANIE MATERIAŁÓw rNroRułCYJNo-PRoMoCYJNYcH PRoJEKTU
WRAZ Z DOSTAWĄ - etap II
Wykonanie i dostawa 200 szt. kalendarry plakatowych

TREsc oI ER,fY

i. Nazwa i adres Wykonawcy

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i akceptuję warunki opisane

w zapytaniu cenowym przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
5. Oświadczam, iż zamierzam* lnie zamięrzam (*niepotrzebne skreślić!)wystawić faktury/ę

ustrukturyzowan

ą* /ne1

przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania.

(dalą)

(pieczqlkaWykonallcrorazpodpisprzedslalliciela)
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