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Poręba Wielka 21. 09. 2017

ZAPYTAI{E CENOWE
dotyczące zamówień o wańości poniżej 30 000 euro netto

Gorczański Park Narodory 7apraszado złożeniaoferĘ na:

1.

Przedmiot zamówięnia (opis):
Opracowanie graficzne i druk 5 pozycji wydawniczych:
t) Kalendnz ścienny j ednokartowy
2) Naklejka pamiątkowa GPN
3) Fotder A4 - wjęzyku angielskim
4) Folder A4 - w języku polskim
5) Przewodnik po ścieżceedukacyjnej

Plzedmiot zamówienia stanowi iedno zadanie. Z'amawiający nie dopuszcza składania
ofert częściowycĘponieważ opracowanie graficzne wszystkich pozycji ma byó spójne.
Każóaw4ycj\winna korespondowuć zpozostałymi pod względem wybranych rontiąz-ait
gpficmych.

2.

Termin realizacji zamówienia: od 5 pździernika 2017 r. do 15 grudnia 2017 r., terminy
wykonania poszczególnych pozycji podano w opisie pnedmiotu zamówienia

zalączniknr

3.

1

Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy;

4. Termin i

forma płatności:płatrośóprzelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia

rachunku ptzez Wykonawcę

5- Miejsce i termin

;

złożentaoferty:

Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590' 34 -73s Niedźwiedź'
- do 28 wneśnia2017 r., do godz.: 15.00

6.

osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Mariola Stefanik, tel.: 18 33 17 207 w.

7.

Sposób prrygotowania oferĘ: fonna pisemna w języku polskim w zaadresowanej kopercie
z dopiskiem; Publilracje GPN _ przygotoułanie i druk

4l;

8.

Kryterium oceny ofeĘ: cena ofertowa - o wyborze oferty decyduje najniŻsza cena brutto _
t00%.
Cena ofertowa brutto winna być wyrażona w źotych polskich z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku.

9.

Z'amałvtający zasfrzega sobie możiliwośćodrancenia oferty, jeślijej cena będzie ruĄco
niska w stosunku do przedmiofu zamówienia.

l0. Zarlawiający zastrzega sobie prawo ządanta od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
doĘczących złożonej oferty. Niezłożenie wyj aśnieńw termini e wy7naczonym przez
Zamawtającego skutkuj e odrzuceniem oferty.

ll.

Z,amawtający zastrzega sobie możliwośćuniewaźnienia postępowania bez podania
prutrerwy-

12. Zapfiarue cenowe prowadzone jest
internetowej

:

w

http://www. gorczanskipark.pV.

oparciu

o

regulamin umieszczony na stronie

Załączlltkt:

Nr

opis przedmiotu zamówienia
Nr 2. Wzór oferly cenowej
1.

ZAS

Gorcz

