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ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Powiat Buski, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa 150 lub 200 lub 250 sztuk teczek
konferencyjnych promujących projekt pn: „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczow-
skiego”

Dane techniczne:
teczka na zamek, vvykonana z ekoskóry, w kolorze czarnym, 0 wymiarach około
340x260x25 mm z kalkulatorem, zasuwana na zamek. Wyposażenie: wkład
papierowy format A-4 w kratkę, kalkulator na baterię (dołączoną do produktu),
minimum pięć kieszonek na karty i wizytówki, przegródki na dokumenty, uchwyt na
długopis oraz kieszeń z zamkiem. Każda teczka pakowana w kartonowe pudełko. Na
okładce teczki wymagany jest wygrawerowany napis Powiat Buski, herb powiatu
oraz logotypy projektu. Projekt grawerowania zostanie uzgodniony i zatwierdzony
e-mailem.

3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zatwierdzenia projektu.
4. Kryterium wyboru oferty: 100 % cena.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
5.1. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po
złożeniu oferty cenowej.
5.2. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty potrzebne do wykonania zamówienia
wtym podatek VAT.
5.3. Termin ważności oferty: 30 dni od złożenia w siedzibie Zamawiającego.
5.4. Zamawiający skontaktuje się tylko z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana
jako najkorzystniejsza.
5.5. Wykonawca zrealizuje zamówienie na podstawie umowy załączonej do wzoru
oferty.
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy 0 złożenie oferty na załączniku - Wzór
oferty.
7. Miejsce i termin złożenia ofert:
7.1. Wypełnione formularze oferty cenowej można składać w formie elektronicznej -
skan wypełnionego i podpisanego przez uprawnioną osobę formularza oferty należy
wysłać na e-mail: starostwo@powiat.busko.g|; w temacie wiadomości należy napisać
„Oferta na teczki konferencyjne”;
7.2 Oferty należy składać do dnia: 02.04.2014 r., do godz. 10%. Oferty które wpłyną
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
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8. Załączniki w wersji elektronicznej do zapytania:
- Załącznik Nr 1 - Wzór oferty;
- Załącznik Nr 2 - Wzór napisów i logotypów do wygrawerowania;
- Załącznik Nr 3 - Wzór umowy.
9. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Ilona Marzec, Referat Inwestycji
Promocji i Integracji z Unią Europejską Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju; tel
41-378-10-38 wew. 249, e-mail: promocja@powiat.busko.g|
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