APiRGP,4030.5.2017

Prudnik. dnia 12.06.2077 r.

ZAPYTANIE OFERTbWN NAWYKONANIE I DOSTAW4 MATERIAI,OW
PROMOCYJNYCH NA 22. TARGI PRZEDSIEBIoRCZoScT r nznuroslA rNTERREGION,,DOM I OGR6D"
- wydatek nieobjgty przepisami ustawy z dnia.29.stycznia2}}4 r. Prawo zam6wienpublicznych

l.Zamawiaj4cy:
Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy prudnik
ul. Rynek 1,48-200 Prudnik
tel.77 437 66 55
NnP 7s5-191-13-52
2. P rzedmiot zam6wienia :
a) opracowanie projektu grafrcznego i wydruk zaproszenia
- iloS6: 150 szt.
- format: DL 100 x 210mm (skladane do DL po dNulszym boku) ,
- gramatura:250 glm2, karton wizyt6wkowy,
- druk dwustronny w jednym kolorze,
- termin realizacji:11.08.2017 r.
b) opracowanie projektu graftcznego i wydruk plakatu
- iloSi: 300 szt. (250 szt. w jgzyku polskim, 50 szt. w jgzyku czeskim),
- format: 82
- druk jednostronny w petrnym kolorze,
- gramatura: I35 glm2 druk w technice offsetowej,
- termin realizacji: do 11.08.2017 r.
c) opracowanie projektu grafrcznego i wydruk podzigkowaf dlawystawc6w
- iloS6: 250 szt,
- format:,A'5,
- druk jednostronny kolor
.
- gramatura:300 glm2, papier kreda matowa,
- termin rcalizacji: 17.08.2017 r.
d) opracowanie projektu grafrcznego i wydruk katalogu wystawc6w
- i1oS6: 400 szt.,
- format:A5
- druk dwustronny - katalog w kolorze bialym, nadruk w kolorze czamym
okladka w pelnym kolorze,
- gramatura:80 glm2 papier offsetowy,
- objgtoSi: do 32 stron, oprawa zeszytowa,
- termin realizacji: do 30.08.2017 r.
e) opracowanie proj ektu grafrcznego i wydruk identyfrkat cira dlawystawc6w
- iloS6: 300 szt.
- format: A7
- druk jednostronny w pelnym kolorze
',
- otw6r w celu zawieszenia

czarny,

identyfikatoranaszyi

i

odcieniach szaroSci,

- gramatura:250 glmz, powlekany foli4
- termin rcalizacji;11.08.2017 r.
f).opracowanie projektu grafrcznego w wykonanie kalendwzaksi4zkowego na
rok 201g

- ilo56: 300 szt.
- format:A5

olorzb, pokryta jednostronnie foli4 matow4,

dnej strony mapg prudnika, z drugiej strony
e I35 s.lm2.

Zamawiajqcy dostarczy teksty i ich tlumaczenia, loga
projekt6w graftcznych. Wykonawca
przygotowuj e mateialy do druku oraz

i

listy wystawc6w do przygotowania

Zamawiaj qce go. Materialy promocyj ne
przezZamawiajqcego.
Zapytanie ofertowe sNu|y rczeznaniu
rynku i nie zobowiqzuje Gminy prudnik -Agencji promocji
i R.ozwoju Gminy Prudnik do zNoleniazarn6wienia.
3. Termin skladania ofert:
Oferty skladai nale?y do dnia 19.06.2017 r. na adres e-mailowy:promocja@prudnik.pl
4. Platno5d:
Po wykonaniu umowy, przelew, termin platnoSci

2l

dniod daty otrzymaniafaktury.

5. Kryterium oceny oferty:
O wyborze ofert zadecyduje cena.

iejszej oferty, Zamawiajqcy skontaktuje sig z wykonawcq, kt6ry zlozyl
Z wykonawcq zostanie podpisana umowa na realizacjg przedmi'otowego

6. ZawartoSd oferty
Fo_rmularz oferty zgodny ze wzorem stanowi4cym zalqcznik nr I 2 do niniej sz ego
Zapytania
,
Ofertowego.

T.Danekontaktowe:

;

Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik 48-200 prudnik, ul. Rynek
Tel.77 437 66 55, fax. 77 438 73.03; e-niail: promocja@prudnik.pl
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