Zapytanie ofertowe
NA WYDRUK MAGAZYNU „ŚWIDNIK – WYSOKICH LOTÓW” W 2018 R.

I.

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku
al. Lotników Polskich 24
21-040 Świdnik
NIP: 713-10-02-871
REGON: 430 308 268
tel.: 81 468 67 80
fax.: 81 468 67 83
www.mok.swidnik.pl
II.

Przedmiot zapytania ofertowego:

1.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wydruk Magazynu „Świdnik – wysokich lotów”

2.

Szczegółowy zakres zamówienia:
Zamówienie obejmuje wydruk 10 numerów Magazynu „Świdnik – wysokich lotów”
CYKL WYDAWNICZY: miesięcznik (z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień)

SPECYFIKACJA (DOT. 1 NUMERU):
Format: A4
Kolor: 4/4 Full color
Okładka: kreda błysk 130 g.
Środek: kreda silk 90 g
Nakład 14500 (10 wydań w ciągu roku, łączna ilość egzemplarzy 145000)
Ilość stron: 24
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości stron do 20 lub
zwiększenia do 28 w poszczególnych numerach.
Szyte po dłuższym boku
Pakowane po 100 egzemplarzy
Czas realizacji zamówienia: 3 dni robocze od dostarczenia plików

1)
Transport na adres: Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24, 21040 Świdnik

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta
musi obejmować całość zamówienia.

III. Wymagania stawiane Wykonawcy:
W konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.
są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
2.
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania
zamówienia.
IV. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto za całość zamówienia. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który
zaoferuje najniższą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na
kopercie lub opakowaniu należy umieścić napis: Wydruk Magazynu „Świdnik – wysokich lotów”

Ponadto na zewnętrznej stronie opakowania należy podać nazwę i dokładny adres wraz z
numerami telefonów i faksu Wykonawcy.

2.

3.
Oferta musi być przygotowana na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
4.

Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach
rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/-by posiadającą/-ce odpowiednie pełnomocnictwo do
dokonania czynności prawnej, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.

5.

6.
Dokumenty (poza formularzem oferty) mogą być przedstawione w formie kopii (kserokopii)
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy.
Wymaga się zawarcia w ofercie informacji wymaganych w Formularzu Oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie
cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane, także słownie.

7.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany
dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, a koperta dodatkowo musi być oznaczona
napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
Wycofania oferty dokonuje się na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed upływem terminu
składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być

8.

udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem).
Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

9.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Wymagane dokumenty od Wykonawców:
1.

Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

2.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
3.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca posługuje się w
celu złożenia oferty pełnomocnikiem.
VII. Termin i miejsce składania ofert:
1.
Termin i miejsce składania ofert:
28.12.2017 r., godz. 12.00 Sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, al. Lotników Polskich 24,
21-040 Świdnik.
2.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Organizator konkursu dokona publicznego otwarcia ofert w obecności przedstawicieli Wykonawców,
którzy zechcą przybyć, w dniu 28.12.2017 r. godz. 12.15 do Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, al.
Lotników Polskich 24.
VIII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu:
1.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty po porównaniu złożonych ofert w dniu 28.12.2017 r.,
2.
W przypadku złożenia ofert o takiej samej wysokości, Oferenci przystąpią do negocjacji ustnych.
Negocjacje ustne wygra ten oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
IX. Istotne postanowienia umowy.
1.
Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
2.
Termin związania ofertą wynosi 31dni od dnia złożenia oferty.
3.
Osoby do kontaktu w sprawie konkursu – Jacek Gański, e-mail: jacekganski@mok.swidnik.pl, tel.
570 197 928, Agnieszka Kalinowska, e-mail: akalinowska@mok.swidnik.pl, tel. 511 746 305.
4. Miejscem wykonania usługi jest siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku przy al. Lotników
Polskich 24.
5.
Rozliczenie następować będzie etapami, na podstawie 10 faktur wystawionych przez
Zamawiającego, dostarczanych po wydrukowaniu poszczególnych numerów.
X. Inne postanowienia
1.
Oferenci mogą uzupełnić braki formalne w formie pisemnej terminie 3 dni liczonym od dnia
ukazania się protokołu z rozstrzygnięcia konkursu ofert na stronie internetowej Ośrodka:
www.mok.swidnik.pl. O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych
do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury. W przypadku niedotrzymania tego terminu oferta podlega
odrzuceniu.
2.
Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie www.mok.swidnik.pl

