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nr kor.

ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Wykonanie tablic informacyjnych o realizowanym projekcie pn. "Regionalny

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej".  

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 sztuk tablic informacyjnych (szyld
reklamowy)   o realizowanym projekcie pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania
Ekonomii Społecznej”.

Tablice mają być wykonane na  podkładzie z laminatu.

Wymiary tablic to  60cmx30cm
1 sztuka kolorowa (druk na laminacie)
1 sztuka monokolor (grawer na laminacie)

Wzory poglądowe (próbne) w załącznikach.

Tryb postępowania wynika z Wytycznych realizacji projektów unijnych w ramach
RPO.
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30.19.21.70-3

Pożądany termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia wystawienia Zlecenia przez
Zamawiającego

Pożądany okres gwarancji: 12 miesięcy
Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty:
1) druk propozycji cenowej

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy dostarczyć pisemnie na adres Zamawiającego
do dnia 12-08-2016 r. do godziny 09:00.

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiajacego
do skorzystania z przedstawionej propozycji.

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Tomasz Pawłowski , - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych tel. +48 32 238
81 67, pok. nr Inkubator Przedsiębirczości , piętro 2.



Z poważaniem  
Andrzej Gillner

Dyrektor Jednostki



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

GCOP-ZP.2711.108.2016
.....................................................

(miejscowość i data)  

..........................................................                  
nazwa i adres wykonawcy-pieczęć

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice

P R O P O Z Y C J A      C E N O W A

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
Wykonanie tablic informacyjnych o realizowanym projekcie pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania

Ekonomii Społecznej".

oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania za cenę
Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

CENA NETTO
(A)

WARTOŚĆ VAT
(B)

CENA BRUTTO
(C)

ŁĄCZNIE

(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.                 

Dodatkowe informacje (np. termin wykonania lub okres gwarancji, jeżeli są inne niż w zapytaniu ofertowym lub
inne uwagi wykonawcy):                  

 .................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Załączniki do propozycji cenowej:        

1) ...................................................................

2) ...................................................................

3) ...................................................................

4) ................................................................... 

5) ...................................................................                

            ...............................................................
 (podpis i pieczęć)
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