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ZAPYTANIE OFERTOWE (SONDAŻ RYNKU) 
04/POKL/10 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie zwraca się do 

zainteresowanych osób i podmiotów o przedstawienie oferty cenowej na usługę: 

 

opracowanie graficzne plakatu i ulotki oraz ich wydruk, 

 

Wymagania jakie musi spełniać wykonawca: 

 

1.Opracowanie graficzne plakatu: format A3, jednostronny, według przedstawionej przez 

Zamawiającego treści, w kolorze, z uwzględnieniem wytycznych w zakresie oznakowania 

projektu PO KL (wykorzystanie logotypów) 

Wydruk: 30 szt., jednostronny, kolorowy, papier o gramaturze 150, satynowy. 

 

2. Opracowanie graficzne ulotki: format A5, dwustronna, kolorowa, według przedstawionej 

przez Zamawiającego treści, z uwzględnieniem wytycznych w zakresie oznakowania projektu 

PO KL (wykorzystanie logotypów). 

Wydruk: 50 szt., dwustronny, kolorowy, papier o gramaturze 150, satynowy.  

  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek do przedstawionych 

projektów graficznych.  

 

Dodatkowe informacje: 

-wykonanie Zamówienia do dn. 11.08.2010r.  

-umowa o dzieło, 

 

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy 

złożyć: 

1. bezpośrednio w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchedniowie, ul. 

Fabryczna 5, pokój nr 4, 

2. faxem na numer 41 254 30 92, 

3. lub wysłać e-mail na adres mgopssuchedniow@hot.pl . 

Jednostki z podaniem ceny jednostkowej i łącznie za całość usługi (oraz ewentualnie – okres 

gwarancji jakości) w terminie do 01.08.2010r., do godziny10:00. 

Zamawiający - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie, 

oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu 

rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym                               

(i ewentualnie innych kryteriów). 

 

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Miejsko- 
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Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie i jej następców prawnych o 

zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym 

oferentem. 


