
Załącznik Nr 3 
do  Regulaminu  udzielania  zamówień
publicznych  których   wartość   nie
przekracza  wyrażonej  w  złotych
równowartości kwoty 30.000 euro

Wierzchowo, dnia 11 grudnia 2014
Znak sprawy:271.3.2014

Nazwa i adres wykonawcy: 

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający:
Gmina Wierzchowo

ul. Długa 29
78-530 Wierzchowo

tel. 94 36 18 327 fax. 94 36 18 487
e-mail : w  ierzchowo@wierzchowo.pl 

http://  www.wierzchowo.pl 
NIP :674-19-49-199,  
Regon : 000540268.

zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia:

Promocja  projektu  pn.:  „Poprawa  efektywności  energetycznej  budynków  Urzędu  Gminy,

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie” dla

Programu Operacyjnego PL04  „Oszczędzanie energii i  promowanie odnawialnych źródeł

energii”.  Wykonanie  szeregu  działań  promocyjnych  takich  jak:  wykonanie  broszur

informacyjnych,  plakatów,  roll-upów,  ulotek,  tablic  informacyjnych  przeprowadzenia  oraz

tablic pamiątkowych.

Specyfikacja

Element Ilość Specyfikacja

Broszura 
informacyjna

500 szt.

Rozmiar : 21 x 21 cm, 
Broszura 12 stronnicowa, (4 strony okładka, 8 stron 
wewnętrznych) drukowana w pełnym kolorze, zadruk 
dwustronny, gramatura okładki i stron wewnętrznych 170 g. 
oprawa zeszytowa.

Plakaty 50 szt.
Rozmiar A1,
Typ papieru: Kredowany, błysk 170 g.,
druk jednostronny, kolorowy

Roll-up 6 szt.
Rozmiar: 100 x 200 cm
Konstrukcja aluminiowa, pokrowiec sztywny, druk 
jednostronny kolor, stojak z dwoma stopkami
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Element Ilość Specyfikacja

Ulotki 5000 szt.
Format: A4, składany na 3 do DL,
Druk dwustronny, papier kredowany, gramatura 170 g.

Tablice 
informacyjne 

4 szt.
Tablica w rozmiarze 300 x 200 x 2 mm wykonana z tworzywa 
sztucznego, nadruk jednostronny, pełno kolorowy, laminowany

Tablice pamiątkowe 4 szt.

Wymiar: 300 x 200 x 2 mm,  
Tablica wykonana ze srebrnego anodowanego aluminium o 
grubości 2 mm,  
Druk w trzech kolorach: ciemny niebieski, jasny niebieski, 
czerwony, mocowania zrobione przed lakierowaniem, 4 
srebrne kołpaki mocujące w zestawie

3. Termin realizacji zamówienia listopad 2014 – 31.03.2016

4. Miejsce i termin złożenia oferty 19.12.2014r do godziny 10:00.   

Sekretariat Urzędu Gminy Wierzchowo
ul. Długa 29
78-530 Wierzchowo
tel. 94 36 18 327 fax. 94 36 18 487
lub e-mailem na adres : promocja@wierzchowo.pl   

5. Miejsce i termin otwarcia ofert 19.12.2014r o godzinie 10:15.

Sala Narad Urzędu Gminy Wierzchowo ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo

6. Warunki płatności rozliczenia w 3 ratach, proporcjonalnie do postępu robót.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Jarosław Leszkiewicz

8. Sposób przygotowania oferty: 

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
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Załącznik nr 1 

do zaproszenia do składania ofert

 - OFERTA -

1. Nazwa i adres wykonawcy :

..........................................................................................................................................

2. NIP : ……………………………………………………………

3. REGON : ……………………………………………………..

4. E-mail : ……………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Kwotę netto........................................zł 

Podatek VAT.......................................zł 

Cenę brutto........................................zł 

słownie złotych : 

………………………………………………………………………………………………

……………….

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  warunkami  wykonania  zamówienia  i  nie  wnoszę
zastrzeżeń.

…………………………………..
…………….

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka wykonawcy

 ……………………….. dnia...........................
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