Załącznik nr 1 do ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyraŜonej w złotych kwoty
14 000 euro, które dotyczy ZAKUPU MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH
PROJEKTU O NAZWIE „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców
Gminy Radzymin”
Zamawiający:
Gmina Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
www.radzymin.pl
e-mail: umig@radzymin.pl
Tel. 0-22 786-62-92
Fax. 0-22 786-51-95
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
1. Przekazanie do siedziby Zamawiającego 150 sztuk pamięci przenośnej - pendrive o
pojemności nie mniejszej niŜ 1 GB, oznaczonych wg wytycznych zawartych w
przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 -2013,
2. Zaprojektowanie uwzględniając treść ww. wytycznych oraz wyprodukowanie
i przekazanie 300 sztuk nieusuwalnych plastikowych naklejek na obudowę notebooków.
3. Zaprojektowanie uwzględniając treść ww. wytycznych oraz wyprodukowanie
i przekazanie 300 toreb papierowych o rozmiarach minimalnych: 30 cm x 25 cm x 15
4. Zaprojektowanie uwzględniając treść ww. wytycznych, wyprodukowanie i dostarczenie
1 sztuki tablicy pamiątkowej o rozmiarach 60 cm x 40 cm zawierającej informacje o
realizowanym projekcie, wytworzonej z materiału odpornego na uszkodzenia i warunki
atmosferyczne.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- zaprojektowanie i oznaczenie symbolami UE oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka wg ww. wytycznych 150 szt. pamięci przenośnej w plastikowej lub metalowej
obudowie;
- zaprojektowanie i przekazanie 300 szt. nieusuwalnych plastikowych naklejek na obudowę
notebooka o rozmiarach maksymalnych 25 cm x 15 i minimalnych 15 cm x 10 cm z zakresem
informacji przekazanych przez Zamawiającego, białe tło, czarny druk, kolorowe oznaczenia UE
oraz programu operacyjnego;

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
www.radzymin.pl

- zaprojektowanie i przekazanie 300 szt. papierowych toreb oznaczonych symbolem UE oraz
programu i hasłem promocyjnym o minimalnych rozmiarach 30cm x 25 cm x 15 cm, kolor biały
lub brązowy, druk czarny;
- zaprojektowanie i przekazanie 1 szt. tablicy pamiątkowej o Rozmiarach minimalnych 60 cm x 40
cm wykonanej z metalu lub tworzywa sztucznego, z otworami umoŜliwiającymi montaŜ, tło białe
lub przeźroczyste, czarny nadruk, kolorowe oznaczenia symbolu UE oraz programu
operacyjnego, hasło promocyjne.
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia moŜna uzyskać telefonicznie u
koordynatora projektu p. Marcina Szemraja pod numerem telefonu 0603 44 11 10.
lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.radzymin.pl
3. Termin wykonania zadania: do 15 grudnia 2009 r.
4. Opis sposobu wyboru oferty:
- najkorzystniejsza cenowo
- spełniająca warunki zamówienia.
5. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert:
Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu, Pl. T. Kościuszki 2,
05-250 Radzymin pokój numer 24
Oferty naleŜy składać do dnia 4.12.2009 r. do godz. 9.15.
Otwarcie ofert nastąpi dnia o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego pokój 23.
6. Zawartość oferty:
- wypełniony formularz oferty cenowej (Zał. Nr. 2)
Nie spełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę Wykonawcy, adres siedziby
Wykonawcy, cenę oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej www.radzymin.pl
w terminie 14 dni od daty składania ofert.
8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie niezwłocznie
przekazana wybranemu wykonawcy telefonicznie lub drogą pocztową.
Burmistrz Radzymina
Zbigniew Piotrowski
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