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ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty,
o jakiej stanowi art. 2 ust. l pkt l ustawy Prawo zamówień publicznych
ZAMAWIAJĄCY: Powiat Piski, ul. Warszawska l, 12-200 Pisz, NIP: 849-150-34-23
ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska l, 12-200 Pisz

Powiat Piski/Starostwo Powiatowe w Piszu zaprasza do składania ofert
na wykonanie kart świątecznych wielkanocnych z herbem Powiatu Piskiego

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
l. liczba: 250 sztuk

2 materiał: sklejka o grubości 3 mm, w kolorze naturalnym

3 wymiary: długość 120 mm (+/- 10 mm), szerokość 80 mm (+/- 10 mm)
4 technika znakowania: grawer
5 kartka z elementem wielkanocnym ciętym (wypinanym z możliwością postawienia)
- szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym
6 znakowanie w postaci herbu Powiatu Piskiego oraz tekstu życzeń świątecznych
- szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym
7 projekt graficzny w cenie produktu - do autoryzacji przez Zamawiającego
8 dostawa w cenie realizacji usługi

II. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY.
Kryterium: cena za wykonanie zamówienia: 100%. Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów.
Liczba punktów według kryterium cena przyznawana będzie według wzoru:
Cena minimalna

Liczba punktów (LP)

—-— x 100 pkt.
Cena oferty badanej

III. WARUNKI PŁATNOŚCI
l. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę niezwłocznie po wykonaniu zamówienia.
2. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści faktury, w terminie
14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Zamawiający opłaci fakturę VAT za pomocą metody podzielonej płatności, wyłącznie na rachunek bankowy, który
został zgłoszony do prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową rejestru płatników VAT - art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dotyczy tylko czynnych podatników VAT).
IV. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA ODPOWIEDZI PRZEZ WYKONAWCĘ:
Ofertę cenową należy przesłać drogą e-mailową na adres: Ł_romocja@po\viat.pi^z_j3i na załączonym formularzu
ofertowym, do dnia 28.03.2022 r.
\.

V. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Zamówienie należy wykonać do dnia: 04.04.2022 r.
Podana cena ofertowa brutto stanowić będzie wszelkie koszty związane z realizacją ushigi,
w tym koszty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
l. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków
w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty, poprawienia błędów w ofercie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji
z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.
4. Termin związania ofertą - 2 dni.
załącznik nr l - formularz ofertowy
mgr Andrzej Nowicki

