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PS.271.4.2019/WT                         Świebodzice, dnia 4 kwietnia 2019 r.  

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

 
 
 

  W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  

do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  

z późn. zm.), Wydział Promocji, Pozyskiwania Środków Finansowych i Strategii Urzędu 

Miejskiego w Świebodzicach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wydruk poligrafii 

promującej Gminę Świebodzice wg poniższej specyfikacji:  

 

- plakaty na imprezy miejskie – format B2, papier kreda, 130 g,  kolor 4/0, pełen połysk, wraz 

z projektem: 

 Polska Biega -100 szt.  

 Lato w Mieście - 200 szt.   

 Koncert organowy – 200 szt.  

 Piknik Lotniczy - 200 szt.  

 Happening Rowerowy - 100 szt. 

 Kino Plenerowe - 200 szt.  

 Międzynarodowy Turniej Powożenia im. Księżnej Daisy von Pless - 100 szt.  

 Święto Ziemniaka - 100 szt.   

 11 listopada - 100 szt.   

 Sylwester - 200 szt.   

 inne, dodatkowe akcje i imprezy (5x 200 szt.).   

 

- certyfikaty na akcję Polska Biega – format A5, papier kreda twardy, pełen kolor, wraz  

z projektem, 400 sztuk.  

 

- naklejki na lawetę – 5 x 2 sztuki (Zlot Motocykli, Święto Czekolady, Dni Świebodzic, Piknik Lotniczy, 

Sylwester), wymiary 3,5 x 2 m lub 3,5 x 2,5 m lub 4 x 2 m, folia samoprzylepna.   

 

- teczki na dyplomy, pojedyncze dokumenty, promujące miasto – dwa wzory- teczki Arktika,  

350 g, kolor 4/0, wykrawane, folia mat lub połysk, tłoczenie, ilość 2 x 500 sztuk.  

 

- notesy w kratkę, format A5, 100 kartek w bloczku, offset, 80g, wraz z projektem, 1 000 sztuk. 

 

- naklejki dla dzieci (Happening Rowerowy, Piknik Lotniczy, Dni Świebodzic) – okrągłe, pełen kolor, 

średnica ok. 6 cm, 3 x 300 sztuk, wraz z projektem.   

 

- pocztówki – format A6, papier arktica 300g, kolor 4/1, foliowane jednostronnie, ilość sztuk  

8 wzorów po 150 szt.   

 

- kartki Bożonarodzeniowe – papier Arctica, 300 g, pełen kolor  wraz z połyskiem, foliowanie,  

z nadrukowanymi życzeniami herbem, wym. 21 x 15 cm, składana na pół; wraz  

z opracowaniem graficznym, ilość sztuk  400 szt.   

 

 

 



                                        

2 
 

Informacje o zamówieniu:  

1. Zamówienie będzie realizowane częściowo, do dnia 31 grudnia 2019 r.. Po każdej realizacji 

Zleceniodawca przekaże do Urzędu Miejskiego w Świebodzicach fakturę za wykonane 

usługi. 

 

Dopuszcza się złożenie oferty:  

   

1. W formie pisemnej na adres:  

Wydział Promocji, Pozyskiwania Środków Finansowych i Strategii  

Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice  

 

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   

ilona.szczygielska@swiebodzice.pl 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny, tel. 74 666-95-71, w poniedziałki, środy, 

czwartki w godz. 7:30-15:30, wtorki: 7:30-16:00 i piątki: 7:30-15:00.  

 

Termin składania (przesyłania) ofert:   

12 kwietnia 2019 r., godz. 15:00 

 

Kryterium wyboru oferty:  

Cena zamówienia brutto (waga kryterium w ocenie oferty: 100%).  Cena powinna zawierać 

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (tj. koszt wykonania, dostawy itp.).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1x BIP Urzędu Miejskiego w Świebodzicach 

1x Wydział PS  

 

Sporządziła: 

Weronika Tomczyk  

Wydział PS 

tel. 74 666 95 71  

e-mail: weronika.tomczyk@swiebodzice.pl   

 


