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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2015/MGOK 

   Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o koszty druku zaproszeń 
na imprezę masową pn. MAJOWE DNI BIAŁOBRZEGÓW 2015. 

 
I. Zamawiający: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi NIP: 798-12-89-913 REGON: 670136054   
II. Przedmiot  zamówienia Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na druku zaproszeń na imprezę masową pn. MAJOWE DNI BIAŁOBRZEGÓW 2015 wraz z dostawą  do siedziby Zamawiającego.             Przedmiot  zamówienia obejmuje: - Format zaproszeń: 2 x DL składane do DL - Składane 4+4 - Nakład – 200 szt. - Papier błyszczący, papier 250 gram. - Projekt graficzny – we własnym zakresie, zostanie dostosowany do wymagań drukarni - Druk wielokolorowy, dwustronny.  
III. Czas wykonania zamówienia: do 17.04.2015r.  
IV. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:      Cena 100%.  
V. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być:          - opatrzona pieczątką firmową,          - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,          - podpisana czytelnie przez Wykonawcę.   
VI. Dodatkowe informacje Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Tchórzewska – Dyrektor MGOK Tel.  48 613 23 70, 668 220 800 -  od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00. 
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VII.  Miejsce oraz termin składania ofert 
• Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mgok@bialobrzegi.pl, faksem na nr: 48 613-23-70, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,  ul. Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi do dnia 03.03.2015r.  
• Ocena ofert zostanie  dokonana w dniu 06.03.2015r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościelna 31 oraz na stronie internetowej pod adresem www.mgok.bialobrzegi.pl 
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
• Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
• Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mgok.bialobrzegi.pl  
VIII.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mgok.bialobrzegi.pl - 06.03.2015r., (piątek) w godzinach popołudniowych.   
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty  związane z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca 
2. Oferty niekompletne będą odrzucone. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. 
5. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych warunków realizacji zamówienia.  

X. ZAŁĄCZNIKI 1. Wzór formularza ofertowego.                                                                                                             Anna Tchórzewska                                                            Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury                                                                                        w Białobrzegach        
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