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ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZamawiĄący: Powiat Buski, 28-í00 Busko-Zdroi, ul. Mickiewioza í5
2. Pzedmiot zamówienia: Proiekt, wykonanie i dostawa 2 000 lub 3 000 sztuk folderów
''Powiat Buski" z mapą powiatu buskiego, promujących pro|ekt nr
PL33/sPPWlill/Nrí 1l2o12 pn. "Podniesienie jakości uďug świadczonych w Domu
Pomocy Spďecznej w Zborowie, powiat buski, popľzez tworzenie lokali
akýwizujących, pracowni terapii zajęciovrłych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej
wÍaz zzakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu" w ramach
Projektu nr RlKlĺ7 pn. ,,Podniesienie jakości usług świadczonych W Jednostkach
organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu vrzmocnienia podmiotowości i aktywności
życiowej podopiecznych'' realizowanego W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, obszar tematyczny: ochrona
zdrowia

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi kĘami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged
European Union

Dane techniczne:
_ okładka: format 'l3,5 (poziom) x 23,5cm (pion), folia półmat 250 9, na pierwszej, drugiej
i czwartej stronie okładki pełnokolorowy nadruk zawieĘący zdjęcia, dane teleadresowe,
herb powiatu, informację o projekcie oraz logotyp zgodnie z op]žtcowaniem na temat:
Wýyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dotyczące
Informacji i promocji- link do opracowania:
http://www.programszwajcarski.gov.pl/dokumený/wytyczne-inÍo-promo/strony/wytyczne-ws
_informacji_i_promocj t_421 1 1 0.aspx

- w środku do trzeciej pďnokolorowej strony okładki wklejona mapa Powiatu Buskiego, folia
półmat 150 g, w skali 1:100 000 (wym. ok.50x45cm) z legendąizaznaczoną lokalizacją
Domu Pomocy Społecznej w Zborowie oraz planem miasta Busko-Zdroj w skali 1:20 000. Na
odwrocie map pełnokolorowe zdjęcia obiektów DPs (z archiwum tut. Starostwa).
Sporządzenie mapy i planu leży po stronie Wykonawcy.
Projekt graficzny foldera zostanie uzgodniony i zatwierdzony e-mailem.
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3. Termin realizacjizamowienia:14 dni od daty zatwierdzenia projektu.
4. Kryterium wyboru oferty: 100 o/o cena.
5. lnne istotne warunki zamówienia:
5.1. Wykonawca może zaproponowaćtylko jedną cenę inie może jej zmienić po złożeniu
oferty cenowej.
5.2. oferta powinna zawierać wszelkie koszty potzebne do wykonania zamówienia w tym
podatek VAT.
5.3. Termin ważnościoferty: 30 dni od złożenia w siedzibie Zamawiającego'
5.4. Zamawiający skontaktuje się tylko z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana jako
najkozystniejsza.
5.5. Wykonawca zrealizuje zamówienie na podstawie umowy zaĘczonej do wzoru ofeńy.
6. Sposób pzygotowania oferty: Prosimy o złożenie oferty nazałączniku -Wzóroferty.
7. Miejsce itermin złożenia ofert:
7.1. Wypełnione formulaze oferty cenowej można składać w formie elektronicznej - skan
wypełnionego i podpisanego pÍzez uprawnioną osobę formulaza oferty należy wysłać na
e_mail: starostwo(Opowiat.busko.pl; w temacie wiadomości należy napisai ,,oÍerta na
foIdery "Powiat Buski'' z mapą powiatu buskiego'';
7.2 oieĺly należy składać do dnia: 18.06.2015 r., do godz. í2o0. oferty, które wpłyną po
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane'
8. Załącznikiw weĘi elektronicznej do zapytania:
-.Załącznik Nr 1 -Wzóroferty;
-Załącznik Nr 2 - Wzór napisów i logotypów promujących projekt;
-Załącznik Nr 3 - Wzór umowy.
9. Osoba do kontaKu w pzedmiotowej sprawie: llona Mazec, Referat lnwestycji, Promocji
i lntegracji z Unią Europejską Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju; tel' 41-378-10-38
wew. 249, e-mail: promocja@powiat. busko. pl
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