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Zapytanie ofertowe PW|PF nr 212012
1dotyczy zamówien ia ańykułów promocyj nych)

l. zAMAWlAJĄcY
Urząd Gminy oleŚnica
ul. 11Listopada24
56-400 oleśnica
NIP: 9'11-00-09-917,

I1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zamowienia są artykuły promocyjne dla Urzędu Gminy oleśnica wraz z dostawą do
siedziby zamawiającego,
2. SzczegÓłowy opis zamÓwienia:

Nazwa przedmiotu zamówienia ilość sztuk

koszulka T-sHlRT białaz logo Gminy oleŚnica (100% bawełna, 185 glmZ) 300

smycz z karabińczykiem biała 20 mm z logo Gminy oleśnica

napisem Gmina oleśnica 150

odblaskowy pasek na ramie z napisem Gmina oleśnica 200

5' ] maskotki pluszowe do 15 cm z napisem Gmina oleśnica

na przednia szybę samochodu z napisem Gmina oleśnica

3. Nadruk logo Gminy oleŚnica w pełnym kolorze natomiast napis Gmina oleśnica w jednym kolorze'
4. W celu realizacji zamowienia ZamawiĄący, przekaŻe Wykonawcy logo Gminy oleśnica w postaci
pliku graficznego jpg. (logo do pobrania http://www.olesnica.wroc.pl/gmina.php?id=4'13&pkat=1&zm=43
5. ZamawiĄący niedopuszcza moŻliwości składania ofert częściowych.
6. ZamawiĄący niedopuszcza moŻliwości powierzenia częŚci lub całoŚcizamÓwienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamÓwienia: do 10.08.2012 r.

IV.OPIS SPOSOBU PMYGOTOWANIA OFERTY
oferta powinna byÓ:
- opatzona pieczęcią firmową,
- posiadac datę spoządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NlP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V' MIEJSGE oRAz TERMIN SKŁADANlA oFERT
1. ofeńa powinna byc przesłana za poŚrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

agnieszka.sanetra@olesnica.wroc.pl do dnia 16.07 .2012 r. do godz. 15.00
2. ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18'07'2012 r., a wyniki i wybÓr najkorzystniejszej oferty

zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.olesnica.wroc'pl
3' oferty złoŻone po terminie nie będą rozpatrywane
4. oferent moŻe przed upływem terminu składania ofeń zmienic lub wycofac swoją ofeńę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moze Żądac od oferentow wyjaśnień dotyczących treŚci

złoŻonych ofert.
6. Zapytanie ofeńowe zamieszczono na stronie: www'olesnica.wroc.pl
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VI. OCENA OFERT
ZamawiĄący dokona oceny waŻnych ofert na podstawie następujących kryteriow:
1 - Cena 100%

Vll. INFoRMAGJE DoTYczĄcE WYBoRU NAJKoRzYsTNlEJszEJ oFERTY
o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawia1ący zawiadomi oferentÓw telefonicznie oraz za
pośrednictwem strony internetowej Uzędu Gminy oleśnica.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Sanetra pod numerem telefonu 71 314 02 03 oraz
ad resem email : ag nieszka. sanetra@olesnica.wroc. pl

2. Urząd Gminy oleśnica zastrzega sobie prawo do nie wybrania zadnej zotert bez podania przyczyny.
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