
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których  wartość nie przekracza kwoty 14.000  euro 

 

Mszczonów, dn.08.01.2014r. 

 

Gminne Centrum Informacji 

ul. Żyrardowska 4 

96-320 Mszczonów 

tel.: 46 857 30 71 

e-mail: gci@mszczonow.pl       
 

ZAPYTANIE CENOWE 

1.  Zamawiający Gminne Centrum Informacji zaprasza do złożenia ofert na: 

2. Przedmiot zamówienia: 

    Naświetlanie i druk  Gminnego Biuletynu Informacyjnego „Merkuriusz Mszczonowski”  
    (specyfikacja przedmiotu zamówienia -   załącznik nr 1 ) 

3. Termin realizacji zamówienia    styczeń 2014r. – 31 grudzień 2014r. 

4. Okres gwarancji nie dotyczy  

5. Miejsce i termin złożenia oferty Gminne Centrum Informacji ul. Żyrardowska 4, 

   96-320 Mszczonów, 16.01.2014r.  do  godz. 12:00 . 

6. Termin otwarcia ofert 16.01.2014r.  o godz.14:00. w Gminnym Centrum Informacji  

    w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4 

7. Warunki płatności:  comiesięczna płatność przelewem - zgodnie z zwartą umowy 

 z Wykonawcą   a Zamawiającym, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

8. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami Magdalena Podsiadły -  starszy 

specjalista ds. zarządzania informacją  tel. 46 857 30 71, 

 e-mail: magda.podsiadly@gci.mszczonow.pl  

oraz Łukasz Nowakowski- specjalista ds. promocji tel. 46 857 30 71,  

e- mail lukasz.nowakowski@gci.mszczonow.pl 

 

 

 

 

Sposób przygotowania oferty:  ofertę proszę złożyć w kopercie z opisanym adresem oferenta, 

adresem Zamawiającego oraz hasłem: „Oferta dotycząca naświetlania i wydruku 

„Merkuriusza Mszczonowskiego”  i przesłać pocztą bądź kurierem na adres Zamawiającego, 

do dnia 16.01.2014r. do godziny 12.00 – musi wpłynąć do siedziby Gminnego Centrum  

Informacji w Mszczonowie 
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10. Treść oferty musi zawierać  następujące dane:  

 

1. Nazwa wykonawcy ..........................................................................................................  

2. Adres wykonawcy ...........................................................................................................  

3. NIP        ............................................................................................................................  

4. Regon ...............................................................................................................................  

5. Nr rachunku bankowego ................................................................................................  

6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

a) Cenę (wartość łączna) przedmiotu zamówienia wyliczoną w następujący sposób: 

wartość miesięcznego nakładu (2000 egz) x 11 wydań, przy uwzględnieniu 

jednego podwójnego numeru miesięcznika. Cena brutto i netto. 

b) Koszt wydruku 1 egzemplarza  cena netto  ……………..zł (słownie złotych 

………………………………………………………………………………………. 

c) Koszt wydruku 1 egzemplarza  cena brutto  ……………..zł (słownie złotych 

………………………………………………………………………………………. 

d) Koszt wydruku 1 arkusza drukarskiego w pełnym kolorze: 

cena netto ……………………………………….……………..zł (słownie złotych 

………………………………………………………………………………………. 

cena netto ……………………………………….……………..zł (słownie złotych 

………………………………………………………………………………………. 

7.  Termin realizacji zamówienia zgodnie z zawartą umową z wybranym Wykonawcą  

w okresie styczeń – grudzień 2014r.  

8.  Okres gwarancji   nie dotyczy 

9. Potwierdzam termin realizacji  zamówienia do dnia – nie dotyczy 

10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń 

 

 

 

 

 

dnia………………….. 

 

 

 

 

 

podpis i pieczęć wykonawcy  

lub osoby upoważnionej 

 


