APiRGP.403 0.2.2017

Prudnik, dnia 09.03.2017

r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE.I DOSTAWq MATERIAI,OW
PROMOCYJNYCH NA 20,, WYSTAW4 TWORCOW LUDOWYCH I RZEMIOST,A
ARTYSTYCZNT]GO POGRANICZAPOLSKO - CZESKIEGO
- wydatek nieobjgty przepisami ustawy z dnia29 stycznia2}}4 r. Prawo zamowienpublicznych

l,

Zamawiaj4cy:

Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy prudnik
ul. Rynek 1,48-200 Prudnik
Iel.77 431 66 55
NIP 755-191-13-62
2. Przedmiot zam6wienia:
a) opracowanie projektu graficznego i wydruk zaproszenia:
- iloSc 100 szt.
- format: 10,5 x 29,4 cm (po zloleniu 10,5 x 14,7 cm)
- gramatura:250 glm2, karton wizld6wkowy.
- druk dw-ustronny w jednym kolorze.
- termin realizacji: do 05.05.2017 r:.
b) opracowanie projektu graficznego i wydruk plakatu:
- ilo6i: 400 szL (350 szt, w jgzyku polskim,50 szt. w jgzyku czeskim),
- format: 82
- druk jednostronny w pelnym kolorze,
- gramatura: 135 glm2 druk w technice offsetowej,
- termin realizacji: do 0.5.05.2017 r.
c) opracowanie pro.jektu graficznego i wvdruk podziEkowari dla wystawcow:
- iloic: 450 sz.t..
- format:A5,
- drukjednostronny, kolor czarny,
- gramatura:300g1m2, papier kredar matowa,
- termin realizacji: do 05.05.2017 r.
d) opracowanie projektu graficz-netqo i wydruk katalog6w wystawc6w:
- iloSc: 700 szt..
- format: ,A5,
- druk dwustronny - Srodek katalogu w kolorze bialym, nadruk w kolorze czamym
szaroSci,

- gramatura: 80 g/m'zpapier oflset,
- oktadka gramatura: 120 glm2 papier kreda mat full kolor,
- objgtoSi: do 32 stron, oprawa zesz5tl-owa,
- termin realizacji: do 26.05,2017 r.
e) opracowanie projektu graficznego i wydruk identyfikatora dla wystawc6w
- iloSc: 500 szt.
- fbrmat: A.7
- druk jednostronny w pelnym kolorze,

i

odcieniach

- otw6r w celu zawieszenia identy'fikatora na szyi
- gramatura:250 glm2. powlekany folia
- termin realizacji:05.05.2017 r,

Zamawiajqcy dostarczy teksty iL ich tlum aczenia, loga i listy wystawc6w
do przygotowania
projekt6w graficznych. Wykonawca opracuje projekly gruirrni material6w
promocyjnych,
przygotowuje materialy do druku oraz wydrukuje i dostarczy materialy promocyjne
Co sieOriUy
7'antawiaj4cego. Materialy promocyjne wydrukov ane zostanq po
akceptacji pro;eliow graficznych

prze'z Zamawiaj4cego.

Zapytanie ofertowe sluzy rozeznaniu rynku i nie zobowiqzuje Gminy Prudnik
-Agencji promocji
i Rozwoju Gminy Prudnik do zloi:,enjazam6wienia.
3. Termin skladania ofert:
Ofbrty skladac nale2y do dnia 23.03,2017 r. na adres e-mailowy: promocja@prudnik.pl
4. PlatnoSd:
Po wykonaniu umowy, przelew, termin ptatnoSci 21 dni od daty orrzymaniafaktury.
5. Kryterium oceny oferty:
O wyborze ofert zadecyduje cena,

I'o

wyborze naikorzyslnielszei o./brty, Zamav,iqjqcy s'kontaktuje sig Wykonawcq, kt6ry zlo2yl
na.ikorzystnieiszq ofertg, Z Wykonawcq zostanie podpis'ana umot4)a n realizacjg przedmiotowego

zam6wienia.

6. ZawartoSd oferty
Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowi4cym zalqcznik nr
Ofertowego,

I

,2

do niniejs zego Zapytania

7. Dane kontaktowe:
Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik 48-200 Prudnik, ul. Rynek
Tel.77 437 66 55,fax.77 438 73 03, e-mail; promoc-ia@prudnik.pl
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