Rozeznanie cenowe
z dnia 29.01.2018 r.

Przedmiotem rozeznania jest usługa publikacji ogłoszeń prasowych
lub artykułów z działalności Stowarzyszenia w prasie lokalnej
w powiecie krapkowickim.
Podmiot prowadzący Rozeznanie cenowe:

I.

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego1
47-303 Krapkowice
NIP 1990052018
II.

Określenie przedmiotu Rozeznania cenowego:
Nazwa

Opis

Ilość

Ogłoszenia prasowe,
plakaty lub artykuły
w lokalnej prasie
powiatu krapkowickiego

- ogłoszenie, artykuł lub plakat o
charakterze informacyjno-promocyjnym,
- minimalne wymiary artykułu format A4
(210x297mm);
- częstotliwość zamieszczania ogłoszeń: raz
w miesiącu, przez okres 1 roku;
- kolor;
- wraz z ew. zdjęciami;
- ogłoszenia publikowane o niezmienionej
treści i wg. projektu Zamawiającego

1 ogłoszenie lub artykuł
w miesiącu
(z możliwością
przeniesienia na kolejny
miesiąc)

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania:
Oferent przedstawi Stowarzyszeniu propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową
i dodatkowymi informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 05.02.2018r.,
do godziny 12.00 na adres e-mail: wdrazanie@annaland.pl
IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Wiktoria Pawliczek-Mroczek, telefon 77 44 67 130, e-mail: wdrazanie@annaland.pl
V. Termin wykonania przedmiotu rozpoznania:
1) Wykonanie przedmiotu rozeznania cenowego w terminie co miesięcznego ogłoszenia lub
artykułu.
2) Wystawienie faktury za każdy artykuł prasowy, w terminie do 7 dni.
3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po jednym egzemplarzu gazety z dni, w których
ukazało się ogłoszenia lub artykuł.
VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:
1) koszt usługi,
2) wyłącznie cena jednostkowa brutto,
3) zgodność oferty z rozeznaniem cenowym.
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VII. Klauzule Rozeznania cenowego:
A. Wykonawca prowadził działalność prasową pozwalającą na publikację wymaganej
treści o zasięgu co najmniej powiatowym.
B. Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu wykonywania
przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami oraz normami.
C. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert.
D. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości, bądź rezygnacji z niektórych
artykułów/ogłoszeń.
E. Cena usługi nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.
F. Niniejsza informacja 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.

Zadanie może został sfinansowane w ramach kosztów bieżących i aktywacji „Europejskiego
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub ze środków Programu
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. Anny”
lub środków własnych Stowarzyszenia w ramach innych zadań statutowych nie objętych
w/w programami.
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