
 
 
 

 
 
 
 

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku i dostawy folderu promocyjnego  
w ramach projektu   

„Wpłyń kajakiem w Łowickie – Bzura rzeką dla każdego turysty” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.  Zamawiający 
Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej 
Stary Rynek 17 
99-400 Łowicz 
 
II. Tryb udzielania zamówienia 
Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie 
przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8 ww. aktu prawnego. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa  folderu promocyjnego w ramach 

projektu  „Wpłyń kajakiem w Łowickie – Bzura rzeką dla każdego turysty” 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wydrukowania i dostarczenia  folderu promocyjnego  

w języku polskim  w ramach projektu  „Wpłyń kajakiem w Łowickie – Bzura rzeką dla 

każdego turysty” według projektu graficznego oraz składu opracowanego przez 

Zamawiającego oraz dostarczeniu folderu do siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający przekaże opracowany projekt graficzny oraz skład folderu promocyjnego pt.  

„Wpłyń kajakiem w Łowickie - Bzura rzeką dla każdego turysty” w formacie PDF do 

Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

4. Zakres zamówienia oraz wymagania minimalne: 

4.1. Folder promocyjny , oznakowany niezbędnymi logotypami projektu i opatrzony
 informacją o źródle dofinansowania projektu, wydany zostanie w wersji polskiej, 
 według następujących parametrów technicznych: 

 format: ulotka składana A4 do DL (297x210 mm) 

 grubość papieru: kreda błysk 130 g 

 druk dwustronny kolorowy (4/4)  

 ilość: łącznie 5000 szt.  w języku polskim  

 
4.2.Folder promocyjny wskazany w pkt. 3 musi być fabrycznie nowe i nieużywany. 

 
IV. Termin realizacji zamówienia 
 
Zamówienie należy zrealizować w terminie 7 dni od zawarcia umowy 
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 
 
 Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu 
 
 
 



VI. Wykaz dokumentów 
 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1. 
2. Do oferty należy załączyć dokument z którego wynikać będzie umocowanie 

osoby/osób podpisujących ofertę do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy, jeżeli podpis nie będzie składany przez pełnomocnika Wykonawcy. 

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest : 
Katarzyna Słoma – tel. 788 968 629 
Beata Gawęcka- tel. 791 655 026 
  

VIII. Opis sposobu oceny ofert 
 
1. Ocenie będą podlegały oferty zawierające wszystkie dokumenty wskazane w  pkt. VI. 
2. Jeżeli zaoferowane przewodnik kajakowy nie będzie spełniał wymagań określonych  

w rozdziale III, oferta nie będzie rozpatrywana. 
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium 

określone w rozdziale XI. 
 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej, Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz w kopertach z następującym oznaczeniem:  
„Dostawa folderu promocyjnego ”  oraz  „ Nie otwierać przed 11.09.2014 r. godz. 
12:00” Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 
opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą 
one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

3. Termin składania ofert upływa 11.09.2014 r. o godz. 12:00. Oferty zostaną otwarte  
w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12:30 w siedzibie 
Zamawiającego, Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz. 

 
X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł). 
2. Cena zamówienia powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez 

Wykonawcę. 
3. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija 

się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 
4. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki rachunkowe polegające na : 

nieprawidłowym sumowaniu, mnożeniu, zaokrąglaniu końcówek z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych tych poprawek. 
 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz 
z   podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 



 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium 
najniższej ceny. 

 
XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu udzielenia zamówienia 
 

1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej www.powiat.lowicz.pl .  

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy. 
3.  W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta nie została wybrana, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert. 

 
XIII. Informacje pozostałe 
 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może ,przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający 
zamieści na stronie internetowej. 

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod 
warunkiem zawarcia przez obi jej strony pisemnego aneksu. 

5. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT zmianie może ulec cena netto, stawka 
podatku VAT oraz jego wartość, pod warunkiem że cena brutto określona w ofercie 
Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu. 

 
Załączniki : 
 

1. Formularz oferty 
2. Wzór umowy 

http://www.powiat.lowicz.pl/

