ROZEZNANIE CENOWE
z dnia 18.04.2017r. dotyczące wykonania 2 szt. Roll up’ów
I.

Nazwa Zamawiającego
Stowarzyszenie Kraina św. Anny, ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice, NIP 1990052018

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Kraina Św. Anny zwraca się z prośbą o wycenę dot. wykonania 2 szt.
Roll up’ów
II.
Opis przedmiotu zamówienia
Nr
Nazwa
Opis
Ilość
• mechanizm Exclusive (łezka)
• Rozmiar: 100x200 cm
• Druk solwentowy (pełnokolorowy)
• Torba transportowa
Ponadto Wykonawca:
• zobowiązuje się do przygotowania projektu graficznego;
2 szt.
1. Roll-up
• umożliwia modyfikację projektu graficznego w trakcie współpracy;
• umieści na Roll up’ach odpowiednie logotypy;
• zapewnia co najmniej 12 miesięczną gwarancję na wydruk i mechanizm rollup’ów;
• dostarczy zamówienie do siedziby Zamawiającego;
• wystawi dwie oddzielne faktury, za poszczególne Roll up’y.
III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania
Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym (w załączeniu) propozycję cenową
wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta,
najpóźniej do dnia 25.04.2017r., do godz. 15.00 na adres e-mailowy: euroregion@annaland.pl
i wspolpraca@annaland.pl.
IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami
✓ Sandra Koźba, telefon 575 750 122, e-mail: euroregion@annaland.pl – Roll up dot.
Euroregionu Pradziad
✓ Julia Feliniak, telefon 77 44 67 131, e-mail: wspolpraca@annaland.pl – Roll up dot.
PROW 2014-2020
V. Kryterium wyboru
• Cena brutto za wykonanie zamówienia;
• Czas wykonania projektu graficznego oraz czas realizacji całego zamówienia.
• Zgodność oferty z rozeznaniem cenowym;
VI. Klauzule
•

Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie
rozpoznanie rynku.

Rozeznanie cenowe przeprowadzane jest w ramach:
➢ mikroprojektu (umowa nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000521) pn. „Malowane
dziedzictwo bez granic” w ramach Programu INTERREG V-A Republika CzeskaPolska, w Euroregionie Pradziad współfinansowany ze środków EFRR oraz ze środków
budżetu państwa. Przekraczamy granice.
➢ „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Roll up współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 20142020.

