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ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ 

Stosownie do art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759) Gmina Lubomierz 

          zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na :  
 

zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących projekt „Nowoczesna 
edukacja szansą młodych lubomierzan” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej             
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet: IX.  Rozwój wykształcenia                    
i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych.  

Zamawiający: 

Gmina Lubomierz, Plac Wolności 1, 59- 623 Lubomierz 
NIP:  616-12-76-526 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:  
a) należy ją złożyć w następującej formie: w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej tytułem: 
Oferta cenowa na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących 
projekt „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan” 

b) cena podana w ofercie musi być wyrażona cyfrowo i słownie 
c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 
d) oferta musi obejmować realizację całości zamówienia 

 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów 
promujących projekt „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan” wg poniższej 
specyfikacji. 
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Część 1 - Zaprojektowanie i wykonanie 600 sztuk smyczy 
Parametry techniczne: 
- szczerokość – 15 mm 
- długość- po złożeniu 50 cm  
- smycz z nadrukiem sublimacyjnym w pełnym kolorze 
- zakończenie- karabińczyk 
- kolor smyczy: 
strona wewnętrzna- biały z granatowym wykończeniem na krawędziach z nadrukiem:  
(kolor czcionki- granatowy) 
 

 
 
 
 

 
 
strona zewnętrzna- kolor błękitny z granatowym wykończeniem na krawędziach z nadrukiem: 
(kolor czcionki: biały) 
 

Gmina Lubomierz  -   www.edukacja.lubomierz.pl 
 
 
Część 2- Wydruk 600 sztuk plakatów 
Parametry techniczne: 
- wydruk plakatu format- A2 
- papier kredowy/ błysk- 300 g 
- druk w pełnym kolorze wg załączonego wzoru (projekt plakatu zostanie przekazany 
wykonawcy po podpisaniu umowy w formacie crl.) 
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Część 3- Zaprojektowanie i wykonanie 600 sztuk długopisów 
Parametry techniczne: 
- wkład piszący- niebieski 
- obudowa metalowa 
- na każdym długopisie powinny być nadrukowane logotypy Kapitału Ludzkiego oraz UE              
a także napis: „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan”. 
 
Część 4- Wydruk 600 sztuk teczek 
Parametry techniczne: 
- teczka wykonana z barwionego i lakierowanego z jednej strony kartonu o gramaturze 
400g/m² 
- zamykana na gumkę 
- trzy zakładki chroniące dokument przed wypadnięciem 
- teczka na dokumenty formatu A4  
-nadruk na teczkach w pełnym kolorze 
- nadruk na teczkach: 
Awers teczki: 
*  logotypy Kapitału Ludzkiego, Unii Europejskiej oraz logo projektu   
* napis: www.edukacja.lubomierz.pl 
Rewers teczki: 
*  dane beneficjenta + herb Gminy Lubomierz  
 
 
 
 
 
 
*  tekst: 
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Dla każdej części 

Wykonawca wypełnia osobny formularz. 
 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu 
wykonania zamówienia do 3 dni po podpisaniu umowy. 
 

5. Zamawiający informuje, iż zapłata za wykonane Zamówienie nastąpi po otrzymaniu 
przez Beneficjenta środków od Instytucji Pośredniczącej II stopnia. 

 
6. Zamówienie należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia 

podpisania umowy. 
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7. Dodatkowe wymagania: 
-  cena podana w ofercie musi zawierać koszt dostawy zamówienia do siedziby 
Zamawiającego 
 
8. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu do dnia 17 listopada 

2011r. do godz. 1530  w sekretariacie UGiM w  Lubomierzu, Plac Wolności 1. 
 

9. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis 
sposobu obliczenia ceny. 

 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
1 kryterium: cena - waga 100% 
Sposób oceny ofert: 
1 kryterium 
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 
gdzie: 
- Cmin - cena oferowana minimalna brutto 
- Cof - cena badanej oferty brutto 
 
10. Kontakt z Zamawiającym 
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:                     
Beata Kułaga- Asystent Kierownika projektu 
tel. 75 78 33 166 wew.33,  e-mail: beata_kulaga@lubomierz.pl 

 

 

 

Załączniki do zapytania: 
1. Formularz ofertowy 
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Załącznik nr 1             ……………., dnia………………
    

Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa:……………………………. 
Siedziba:………………………….. 
Nr tel./ fax:………………………. 
NIP:………………………………. 
REGON:…………………………. 
 Gmina Lubomierz 
 Plac Wolności 1 
 59- 623 Lubomierz 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na: zaprojektowanie, wykonanie               
i dostawę materiałów promujących projekt „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan”  

1.Oferujemy:…………………………………………………………….…….........................................
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe: 

Część nr ………. 
 
Cena brutto (za 1 sztukę):…………………………………. 
(słownie: …………………………………………………………………………………..) 
 
Cena netto (za 1 sztukę).:…………………………………… 
(słownie: …………………………………………………………….…………………….)  
 
Cena brutto (za całość zamówienia):…………………………………. 
(słownie: …………………………………………………………………………………..) 
 
VAT:……….% 
Kwota podatku VAT: ……………………………………….. 
(słownie: …………………………………………………………………………………..) 
 
Cena netto (za całość zamówienia):…………………………………. 
(słownie: …………………………………………………………………………………..) 
 
2. Zamówiony towar dostarczymy w terminie: 14 dni od daty podpisania umowy 
3. Oświadczamy, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej”, warunki 

akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty do realizacji zamówienia 
w/w warunkach i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 

       _____________________________________________________ 
                              (imię i nazwisko)podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy   


