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ROZEZNANIE CENOWE
z dnia 16.03.2020 r.
I. Podmiot prowadzący rozeznanie cenowe
Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice
NIP: 190052018
II. Określenie przedmiotu: wydanie kartek pocztowych w ramach projektu „Annogórska moc ziół”
Opis
Ilość
• Druk cyfrowy, wymiary - 120 x 170 mm.
•

Awers - kolorowy, papier jednostronnie powlekany, uszlachetnienie folią matową
lub błyszczącą.

•

Rewers - czarnobiały, niepowlekany, zawierający logotypy programowe.

•

2 tys. szt. pocztówek zwierać będzie zdjęcia przekazane przez Zamawiającego.

•

2 tys. szt. pocztówek zwierać będzie grafikę przekazane przez Zamawiającego.

•

Dostosowanie przesłanych logotypów oraz zdjęć/grafiki wysłanej przez
zamawiającego w tym możliwość modyfikacji projektu graficznego w trakcie
współpracy.

•

Koszt dostawy - dostarczenie zamówienia do siedziby Zamawiającego.

4 000 szt.

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania:
Oferent przedstawi Stowarzyszeniu propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową lub dodatkowymi
informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 25.03.2020 r., do godziny 08.00
na adres e-mail: euroregion@annaland.pl lub telefonicznie.
IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Beata Żmuda, Telefon 793 503 183, e-mail: euroregion@annaland.pl.
V. Termin wykonania przedmiotu rozeznania:
• Termin wykonania zamówienia – najpóźniej do końca czerwca 2020 r.
• Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia pocztówek wraz z fakturą, w terminie do 21 dni od momentu
akceptacji końcowego projektu.
VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:
• Cena brutto całego zmówienia wraz z kosztami dostawy (cena najniższa);
• Przygotowanie oferty zgodnie z w/w zamówieniem.
• Dotychczasowa współpraca.
VII. Klauzule rozeznania cenowego:
• Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert.
• Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości bądź rezygnacji z rozeznania bez podania przyczyny.
• 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.

