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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dot.   wykonanie kalendarza planszowego Gminy Smołdzino na 2013 rok 

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/
email: sekretariat@smoldzino.com.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.  Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie kalendarza planszowego Gminy Smołdzino na 2013 
rok.
2. Opis przedmiotu zamówienia:

• format kalendarza A3;
• okładka kalendarza: papier kredowy matowy 300g;
• środek kalendarza: papier kredowy matowy 170g;
• tył kalendarza: karton 1/3 długości;
• zadruk jednostronny pełen kolor;
• metalowa spirala na krótkim boku z zawieszką;
• ilość kart: 1 (okładka) +12;
• na każdej z dwunastu stron z poszczególnymi miesiącami roku, musi znajdować się widok 

krajobrazu oraz dodatkowo zdjęcie obrazujące wydarzenie kulturalne lub sportowe, herb i 
logo gminy, a także hasło „Bałtyk dla wtajemniczonych”;

• materiały w postaci zdjęć dostarcza Zamawiający;
• cena musi obejmować przygotowanie projektu, druk kalendarza oraz transport do 

Zamawiającego, odrębnie dla poszczególnych wariantów zamówienia,
• nakład:

wariant I: 500szt.
wariant II: 800 szt
wariant III: 1000 szt.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 27 grudnia 2012 r. - dostarczenie do siedziby 

Zamawiającego.

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


IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien stworzyć ofertę w której będzie uwzględniony opis przedmiotu zamówienia.
Cena musi obejmować przygotowanie projektu, druk kalendarza oraz transport do Zamawiającego, 
odrębnie dla poszczególnych wariantów zamówienia.
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl do dnia 10-go grudnia 2012r. 
do godz. 15:00, w tytule wiadomości wpisać oferta kalendarz 2013.

V. PRAWA AUTORSKIE:
1.   Oferent  wraz  z  twórcami  przeniesie  na  rzecz  Zamawiającego  własność  wszelkich  praw 
autorskich  do  opracowania  stanowiącego  utwory  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia 
04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach  pokrewnych (Dziennik Ustaw nr 90 z 2006 poz. 631 
zm. Dz.U. z 2006 r., Nr 21, poz. 164; Dz.U. z 2006 r., Nr 94, poz. 658; Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 
843; Dz.U. z 2007 r., Nr 99, poz. 662; Dz.U. z 2007 r., Nr 181, poz. 1293; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, 
poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1016 
2. Przeniesienie własności autorskich praw majątkowych do opracowania stanowiącego  przedmiot 
umowy następuje bezwarunkowo, na czas nieokreślony w ramach wynagrodzenia;
3. Oferent podpisując zlecenie oświadcza , że prawo do przeniesienia własności autorskich praw 
majątkowych we wskazanym wyżej zakresie posiada i że nie podlega ono żadnym ograniczeniom i 
obciążeniom. 

VI.  OPIS  KRYTERIÓW  JAKIMI  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  ZAMAWIAJĄCY  PRZY 
WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert i jego znaczenie:

Lp. Kryterium Znaczenie %
1. Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta drogą e-mailową. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji nt. przedmiotu zmówienia udziela: Marlena Makowska

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


