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Kowalewo Pomorskie 10.09.13.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę wydruku i dostarczenie książki
„Gmina Kowalewo Pomorskie – Tradycja i Nowoczesność”
I. Postanowienia ogólne
1. W związku z faktem, że Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego
realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, zamówienie
będzie realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego, zatem zapytanie ofertowe ma jedynie
charakter sondażu rynkowego.
II. Zleceniodawca
Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Plac Wolności 1,
87-410 Kowalewo Pomorskie
osoba prowadząca: Karolina Kowalska. 56-684-10-05. karolina.kowalska@kowalewopomorskie.pl
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest druk książki w formacie B5, Tekst 320 stron.
Papier ecobook biały 80g
Kolor druku: pełen
Okładka twarda, uszlachetniona folią matową lub lakierami wybiórczymi UV. Oprawa złożona,
szyta nićmi, grzbiet zaokrąglony,
Liczba- 500 egzemplarzy.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia do 20.11.2013r.
V. Wadium:
Kwota 500zł wpłacona na konto Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim BS
64949600080000172020000041
VI. Wymagane elementy oferty:
Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta oraz termin ważności oferty
Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto oraz brutto (netto + podatek VAT).
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach
określonych w ofercie Wykonawcy.
- informację o doświadczeniu oferenta w wykonaniu podobnych zleceń, poprzez podanie min. 2
tytułów wydrukowanych pozycji książkowych lub listów referencyjnych,
- kopia przelewu wpłaty wadium
VI. Ocena oferty
Cena 100%
Oferty winny zachować swoja ważność przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VII. Termin, miejsce i forma składania ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Plac Wolności 1,
87-410 Kowalewo Pomorskie, pokój nr 2 do 2 października 2013r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie Urzędu w dniu 02 października br. o godz. 11.00
Liczy się data i godzina złożenia w sekretariacie. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.
K.Kowalska
Doradca Pełnomocnik Burmistrza
mgr inż. Ilona Rybicka
W załączeniu projekt umowy

Projekt umowy
Umowa nr …........./2013
zawarta w dniu ..............................2013r. pomiędzy:
Gminą Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1, 87- 410 Kowalewo Pomorskie
reprezentowaną przez:
1. Andrzeja Grabowskiego – Burmistrza Miasta
2. Marię Kiżewską- Skarbnika Gminy,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
....................................................................................................................
NIP:....................................................... REGON ……………………… reprezentowaną przez:
..............................................
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania druk oraz dostawę książki „Gmina
Kowalewo Pomorskie. Tradycja i Nowoczesność” zgodnie za złożoną i zaakceptowaną przez
Zleceniodawcę ofertą.
2. Materiał będzie przekazany w formie elektronicznej
3. Gmina Kowalewo Pomorskie zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich materiałów
powierzonych do druku. Na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego
1995r. o prawach autorskich.
4. Wartość niniejszej umowy wynosi …............. zł netto + VAT. Razem ……………………brutto
(słownie: …................ złotych …../100).
5. Po stronie Wykonawcy jest nadanie książce numeru ISBN.
§2
Termin wykonania usługi i dostarczenia publikacji do siedziby zamawiającego: do 20 listopada
2013r.
§3
Należność uregulowana zostanie po dostarczeniu publikacji wraz z fakturą VAT. Płatność
przelewem w ciągu 14 dni od dostarczenia faktury.

§4
Gmina Kowalewo Pomorskie jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP
5030022196.
§5
Nadzór nad prawidłowością wydruku ze strony Zamawiającego pełnić będzie p. Karolina Kowalska
Asystent Burmistrza Miasta Kowalewo pomorskie.
§6
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie przedmiotu umowy i stosować będą kary
umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy
w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej w §1 pkt 4 za każdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy jednej ze stron z winy drugiej, winny odstąpienia zapłaci karę
umowną w wysokości 20% wartości umowy określonej w §1 pkt 4 drugiej stronie.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

