LlcEUM oGÓLNo(szrAŁcĄcE
im- Bol€6hw. chrcbnoo
72-300

Gryficę' dn. l1.01.2018 r.

GRYFICE

Welows 18, !61. 91 384 26 70
R. 810934586' NłP 857-149&576
ul.

Zap7ialie oIeńowe nł 2120|8

L

Zamawiaj1cy:

Powiat Grylicki
Plac Z}rTcięstwa 37
72-300 Gryfice

NIP 857-17-28-259

Płatnik:

Lic€umogólnoksztalcąceim.BoleslawaChrobrego
Ul. Walowa 18
72-300 Gryfice

Tel.9118426'70
e-mail: logryfice@poczta.on€t.pl,

.

www.lochobrv.pl

opiŚ przedmiotu zamówienia

1' Specyfika głóvnych wymagan:

a) Skład graficzny

b)

i

druk młodzieżowego miesięcznika powiatowęgo Login oraz

dostawa do siedziby Płatnika;
W zakres zadań wchodzą poMalzające się czynności z częstotliwością co jeden
miesiąc nie więcej niz przez 9 m_cy polegającę na:
składzie graficznym,
przesłaniu ńożonego egzomplarza w formię pliku do praco\łnika Liceum
celu
Gryficach
ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego
sprzwdzenia i zaakceptowania wersji do wydruku,
> Fzygotowanie do dxuku i wydn*u 1600 ęgzęrLplLeŻy'
> spakowaniu do transportu,
> dostarczenie do siedziby Płatnika transpoltem własnym, w teminię 5 dni
rcboczych od daty otrzymania mateliału w fomię pliku tekstowęgo od Liceum
ogólnokształcącego im. Bolęsława chtobręgo w Gryficach.
Przędmiot zarnóWienia musi spełniać wymagania techniczne:
Format: 39cm x 29cm (edna strona rłydrrrku),
objętośó: 12 stroĄ
Wydruk wszystkich stron w kolorze,
Papięr: gazętowy o grubości 45glm2'
Kańki po wydruku niełączone'

}
}
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2. Wykonawca związany iest ofeńą 30 dni.
3. Bieg tęrminu związania ofęrtą rozpocz}łta się wraz z upływem

teminu składania ofqt.

I .
l.

Dokumenty, jakic Wykonawca powinien zalączyć do ofeń::
Zamawiający wymaga, aby kazda ofeńa zawierała minimum następujące ofelty:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cęnowo-ofertowy

(załącznikt 1 do zapytania ofertowego);
b) Aktualny odpis z właściwegorejęstru lub centralnej ewidencji

i informacji
o dŻiałalnościgospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Ęestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24ust. l pkt. 2 ustawy' wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terninu składania ofęrt.
2. Postępowanie plowadŻone jest w języku polskim.
Iv.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazania oświadczeń i dokumentów
Wszelkie oświadczenia, wnioski' zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą puekazywaó pisemnie, za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną.
v. Osoby po stronie Zamawiającego uprarvnione do porozumiewania się z
WJ konawcami
l. osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania.jęst Pani Jolanta Folwarska.
2. wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienięistotnych
warunków udzielania zamówienia w godzinach urzędu tj. 7'30- 15.30.
vI. Termin wykonania zamówienia
od daty obowiązywania umowy do dnia 31.l2.2018 loku.
Vll. Kryteria rvyboru najkorzystniejszej oferfy i ich wagi procentowe:
o wyborŻe ofefty najkorzystniejszej stanowić będą przedstawione kr5łeria i
przypisanie im' Maksymalnę ilości punktów

VIII.

l.

2'
3'

1 Cena

100%

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Na Żałączonym fonrularzu cęnowo _ ofęńowym nalęży przedstawić cęnę
ofeńową brutto za rł7konanie prŻędmiotu zamówięnia z wyszczególnięniem

VAT.
wafiośćcęnową należy podać w złotych polskich cyfrą _ z dokładnościądo

podatku

dwóch miejsc po przęcinku oraz słownie.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia'
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.
Ix. Miejsce i termin składania ofert:
ofertę cenową należy:
a) złożyćw siedzibie Płatnika w sekrętariacie w zamkniętej kopercie z dopiskiem
graficmy i druk młodziężowego miesięcŻnika
''ofelta cenowa na skład
powiatowego Login oraz dostawa do siedziby Liceum ogólnokształcącęgo
im' Bolesława Chrobrego w Gryficach''

b)

przestaó faksem na nr tel. 913 842670

c) Pl7eslać drogą

elektroniczną

na adres e-mail

w terminie do 24 stycznia 2018 roku do god2.12.00

loerr fice@poczta.onet.pI

x.

Informacje o formalnościach

l, Nięzwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofeńy, Płatnik w imieniu
Zamaitającego zawiadomi wszystkich wykonawców, ktfuzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2.

3.

Zamaitający zawTze umowę (załącznik nr

2 do

zapytaaia ofertowego)
z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy,
ale nie późlięj niż w tęrminie zawiązania ofefią.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umo\łry,
Zamasviający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród źożonychofeń'

bez przeprowadzartia ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom ślodki ocbrony
plawnej okeślone
przepisach Ustawy Prawo zamówień publiczrrych

w

tj' odwołanie, skarga'
5. Niniejsze postępowanie pfowadzone jest na zasadach opańych na wewnętrznych

xI.

uregulowaniach organizacyjnych Zamavłiającego. Nie mają
zastosowania przypisy Ustawy Plawo zanó1vień publicznych.
Z^lączrliki'|
Formularz cęnowo_ofertowy;
2. Projękt umowy'

w tym pŹypadku

l.
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