
  Załącznik nr 2   do Regulaminu   udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 
w Urzędzie Gminy Smołdzino, których wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro.

Gmina Smołdzino          Smołdzino, dnia 13.03.2013 r.
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60 
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina  Smołdzino  zaprasza  do  złożenia  ofert  w trybie  zapytania  ofertowego  o  wartości 
poniżej  kwoty  określonej  w art.  4  pkt  8  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), do którego nie mają 
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, na wykonanie następującego zadania: 
Zaprojektowanie  i  wydruk  mapy  poglądowej,  mapy  kieszonkowej,  folderu  informacyjnego, 
widokówek promocyjnych. 

           Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego 
w ramach realizacji operacji pt. „Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino”.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel. +48 59 811 72 15
fax.+48 59 811 74 60 
http://bip.smoldzino.com.pl/
e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl
Regon 000551763 
NIP 839-20-45-762 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest :

1. Zaprojektowanie i wydruk mapy poglądowej.
Specyfikacja mapy:
- format wysokość: 67 x szerokość 98 cm, składana do formatu 14,5 na 11 cm ,
- skala 1:52 000 lub zbliżona,
- druk dwustronny full kolor CMYK 4+4, 
- papier kreda mat 115 g
- mapa powinna być wydana w 3 wersjach językowych w całkowitej ilości 10.000 szt.,  
z podziałem: 

a) wersja język polski w ilości 3.334 szt.,
b) wersja język angielski w ilości 3.333 szt., 
c) wersja język niemiecki w ilości 3.333 szt.,

- na mapie należy zamieścić przebieg trasy „Złote Piaski”, szlak kajakowy, szlak rowerowy 
R10, szlaki turystyczne na terenie gminy Smołdzino, obszar Słowińskiej Grupy Rybackiej, 

http://bip.smoldzino.com.pl/


granice Słowińskiego Parku Narodowego, granice gminy Smołdzino.
- cena ma zawierać opracowanie graficzne, zakup podkładów kartograficznych z prawami 
autorskimi, wydruk mapy oraz transport do siedziby Zamawiającego,
- przygotowanie projektu mapy odbędzie się na bazie dostarczonych przez Zamawiającego 
wszystkich materiałów: zdjęcia, logotypy, herby, teksty informacyjne itp.

2. Zaprojektowanie i wydruk mapy w formacie kieszonkowym.
Specyfikacja mapy: format po złożeniu: 8,5x5,5 cm, 
- skala 1:111 000,
-  druk dwustronny full kolor CMYK 4+4,
- papier kreda mat 115 g,
-mapa powinna być wzmocniona
-  mapa powinna być  wydana w 3 wersjach językowych w całkowitej  ilości  10.000 szt.
z podziałem: 

a) wersja język polski w ilości 3.334 szt.,
b) wersja język angielski w ilości 3.333 szt., 
c) wersja język niemiecki w ilości 3.333 szt.,

- na mapie należy zamieścić przebieg trasy „Złote Piaski”, szlak kajakowy, szlak rowerowy 
R10, szlaki turystyczne na terenie gminy Smołdzino, obszar Słowińskiej Grupy Rybackiej, 
granice Słowińskiego Parku Narodowego, granice gminy Smołdzino. 
- cena ma zawierać opracowanie graficzne, zakup podkładów kartograficznych z prawami 
autorskimi, wydruk mapy oraz transport do siedziby Zamawiającego,
- przygotowanie projektu mapy odbędzie się na bazie dostarczonych przez Zamawiającego 
wszystkich materiałów: zdjęcia, logotypy, herby, teksty informacyjne itp.  

3. Zaprojektowanie i wydruk folderu informacyjnego w ilości 5.000 szt. 
Specyfika folderu:
- ilość stron 8 z okładką wliczoną w tą ilość, 
- zadruk na każdej stronie full kolor CMYK 4+4,
- strony wewnętrzne: papier kreda mat, gramatura min. 135 g/m2
- okładka rozkładana : papier kreda błysk, gramatura min. 300 g/m2
- oprawa zeszytowa. 
Folder powinien zawierać informacje:
a) o gminie Smołdzino – położenie w skali Polski i Słowińskiej Grupy Rybackiej, akweny 
wodne i atrakcje turystyczne,
b) o wartości rybactwa obszaru gminy Smołdzino (informacje o gatunkach ryb, łowiskach,
c) informacje gdzie można zjeść rybę na terenie gminy Smołdzino,
d) kilka przepisów na dania z ryb charakterystycznych na obszarze gminy Smołdzino.
e)  informacje  przydatne  –  dane  teleadresowe  Urzędu  Gminy  Smołdzino  (adres,  strona 
internetowa).
-  cena  ma  zawierać  opracowanie  graficzne,  wydruk  folderu  oraz  transport  do  siedziby 
Zamawiającego,
- przygotowanie projektu mapy odbędzie się na bazie dostarczonych przez Zamawiającego 
wszystkich materiałów: zdjęcia, logotypy, herby, teksty informacyjne itp.  

4. Zaprojektowanie i wydruk widokówek promocyjnych w ilości 1.000 szt.
Specyfikacja:
- zadruk dwustronny, 
- rozmiar : 105x145 mm,
- awers pocztówki lakierowany lub folia UV 
- widokówki powinny zostać opracowane w następujący sposób:
- 500 szt. widokówek w kształcie ryb (pięć rodzajów ryb po 100 szt. każda),



-  500  szt.  widokówek  tradycyjnych  (pięć  rodzajów  widoków,  pejzaży  z  zakresu 
rybołówstwa po 100 szt. każda),
- cena ma zawierać opracowanie graficzne, wydruk widokówek oraz transport do siedziby 
Zamawiającego,
- przygotowanie projektu mapy odbędzie się na bazie dostarczonych przez Zamawiającego 
wszystkich materiałów: zdjęcia, logotypy, herby, teksty informacyjne itp.  

  
      Na każdym z wyżej wymienionych materiałów należy zamieścić informację o finansowaniu 
realizacji  operacji  przez  Europejski  Fundusz  Rybacki,  zgodnie  z  art.  32  rozporządzenia  nr 
498/2007. na materiałach winna znaleźć się informacja, że operacja współfinansowania przez Unię 
Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje 
w zrównoważone rybołówstwo. Należy zastosować logo Unii Europejskiej, PO RYBY 2007-2013, 
Słowińskiej Grupy Rybackiej, Gminy Smołdzino.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 02.04.2013 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana czytelnie przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie 
prawnym w imieniu oferenta,  przy czym podpis musi  być czytelny,  bądź ostemplowany 
pieczątkami imiennymi,
- zawierać cenę oferty przedstawionej jako cena brutto w PLN

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta  powinna  być  przesłana  za  pośrednictwem:  poczty  elektronicznej  na  adres: 
sekretariat@smoldzino.com.pl,  faksem na  nr:  +48  59  811  74  60,   poczty,  kuriera  lub  też 
dostarczona osobiście na  adres: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino 
do dnia 15.03.2013 r. do godz. 13:00

2.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  oferentów  wyjaśnień  

dotyczących  treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 
Cena – 100 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w ciągu pięciu dni drogą e-mailową.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela nt. przedmiotu zamówienia -  Marlena Makowska;



                         tel. 59 811 72 15, e-mail:  promocja@smoldzino.com.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1;

               wz. Wójta
/-/ Małgorzata Żebrowska
           Zastępca Wójta

                                                                                         …......................................................

              /podpis Wójta Gminy/



Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert

……………………………………..
    (pieczęć adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

I. Nazwa i adres Zamawiającego:              Gmina Smołdzino
       

  76-214 Smołdzino, ul. Kościuszki 3,
         tel. +48 59 811 72 15

  fax.+48 59 811 74 60 
  e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl

II.      Nazwa i adres Wykonawcy:
niżej podpisani, reprezentujący :
………………………………………………………………………………….……
NIP            ………. ………………….………………….………..
Regon        …………………………………………….…….……
Nr telefonu/ fax.         ………………………………….….…..…

III. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
…...................................................................................................................................................

IV. W   nawiązaniu   do  treści  zaproszenia  do  składania  ofert  oferuję  wykonanie  przedmiotu 
niniejszego zamówienia w terminie ….... dni roboczych od dnia podpisania umowy, za nw cenę w 
kwocie:
        
Cena za cały przedmiot zamówienia (łącznie z podatkiem VAT): ........................................ zł 
słownie: .....................................................................................................................................zł
w tym: kwota netto  (bez podatku VAT): …............................................................................ zł 
podatek VAT (…......): ........................................................  zł

                      ................................................................
                                                                                                                       /pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

 OŚWIADCZAMY, ŻE:
1. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania niniejszej oferty.
3. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w wymaganym terminie.
4. Cena wskazana w niniejszej ofercie jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia.
5. Posiadamy wymagane uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.
6. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.
7. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………

  ................................................................
                                                                                                   /pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/


