
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP      Krynica-Zdrój, dn. 05.05.2014r. 

ul. Czarny Potok 27/24 

33-380 Krynica-Zdrój 

biuro@sgurp.pl 

Tel: 18 477 74 50 

Fax: 18 477 74 51 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO.1.2014 

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro. 

Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór 

wykonawcy: „Skład, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostarczenie do SGU RP 

4 nakładów czasopisma „Jedziemy do wód w…” 

 I.      Zleceniodawca 

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP w Krynicy-Zdroju, ul. Czarny Potok 27/24,  

33-380 Krynica-Zdrój 

 II.    Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: „Skład, przygotowanie do druku, druk, oprawa 

i dostarczenie do SGU RP 4 nakładów czasopisma „Jedziemy do wód w…” 
Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.  

 III.  Termin wykonania zamówienia 

Zleceniodawca planuje podpisanie umowy o wykonanie „Skład, przygotowanie do druku, 

druk, oprawa i dostarczenie do SGU RP 4 nakładów czasopisma „Jedziemy do wód 

w…” 16 maja 2014 roku. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie od daty 

podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku.  

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna zostać opracowana w oparciu o wytyczne z Załącznika nr 1.  

2. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego uprawnioną.  

3. Zamawiający zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty lub odstąpienie od 

rozstrzygnięcia zapytania.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

 

V.  Sposoby oraz termin składania ofert  

Ofertę należy złożyć w terminie do godz. 12.00 dnia 13 maja 2014 roku w biurze SGU RP 

przy ul. Czarny Potok 27/24 w Krynicy-Zdroju. 

 

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 
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VI. Kryteria oceny ofert  

 

ZAMAWIAJĄCY przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium ceny tzn. zwycięży 

oferta z najniższą ceną. 

 

 

VII. Ogłoszenie informacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty  
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca niezwłocznie zawiadomi 

telefonicznie lub drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ważne 

oferty w wyznaczonym terminie.  

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zleceniodawca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych  

w wyznaczonym terminie.  

 

VIII. Informacje dodatkowe  
Postępowanie nie podlega przepisom PZP zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. 

zmianami). 


