Zapytanie ofertowe na skład i druk Gazety Kleczewskiej
Zleceniodawca:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie
al. 600-lecia 33, 62-540 Kleczew
NIP: 6652520906; REGON: 310500642
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa składu i druku Gazety Kleczewskiej według podanych
kryteriów :
a. Ilość wydań w ciągu roku: 12
b. Ilość egzemplarzy w każdym wydaniu: 1500 sztuk
c. Data publikacji każdego numeru (zrealizowania usługi druku): w ciągu 2 dni
roboczych (48h) od chwili przekazania materiałów do druku,
d. Ilość stron gazety w wersji podstawowej – 12 lub 16
e. Wielkość 289x350
f. Papier TSC
g. wersja elektroniczna do zamieszczania np. na stronie MGOK i Gminy Kleczew
II. Wspólne warunki zlecenia:
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do stałej współpracy ze Zleceniodawcą w celu
koordynowania prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zleceniobiorca musi wykonać zlecenie korzystając z własnych narzędzi/maszyn.
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany dostarczyć wydrukowane publikacje do MiejskoGminnego Centrum Kultury w Kleczewie na własny koszt, pakowane po 100 sztuk (np.
zafoliowane), w ciągu 2 dni roboczych (48h) od chwili przekazania materiałów do druku.
4. Zleceniodawca ma możliwość okazjonalnego zmniejszenia lub zwiększenia ilości stron
w danym wydaniu.
5. Za każdy dzień opóźnienia względem pkt. I c Zleceniodawca ma prawo naliczyć karę
umowną w wysokości 100 zł.
6. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca w wysokości 1000 złotych brutto.
7. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne za odstąpienie od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zleceniodawca w wysokości 1000 złotych brutto.
8. W przypadku opóźnienia płatności faktur Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki w
wysokości ustawowej.
9. W przypadku naliczenia kar umownych Zleceniobiorca wyraża zgodę na ich potrącenie z
wierzytelności przysługującej z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty:
Zleceniobiorca złoży ofertę cenową w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego zawierającym: cenę brutto za skład i druk Gazety
Kleczewskiej w 2023 roku.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
V. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Płatność zostanie wykonana w dwunastu ratach odpowiadających kolejnym wydaniom
gazety. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia przekazania każdego z dwunastu
rachunków Zleceniodawcy na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę.
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy przesłać lub złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2022 roku do
godz:12.00 w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie
al.600-lecia 33 , 62-540 Kleczew
(Z DOPISKIEM NA KOPERCIE – ZAPYTANIE OFERTOWE GAZETA KLECZEWSKA 2023 )
lub składać osobiście w pokoju nr.14
Ofertę wraz z załącznikami należy wypełnić komputerowo w języku polskim. Oferta musi
zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
Oferty złożone po tym czasie zostaną odrzucone bez względu na ich treść.
VII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2022 o godz: 12.15 w Miejsko-Gminnym Centrum
Kultury w Kleczewie , pokój nr. 14 .
W przypadku złożenia co najmniej 2 najkorzystniejszych ofert o tej samej cenie, oferenci,
którzy je złożyli zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej.
O wyniku zapytania ofertowego oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru
ofert bez podania przyczyn.
VIII. Osoba do kontaktu: Andrzej Kozłowski , tel: 601 270 110

