
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 2017.17

ŁAPY 5.05.2017

1. Zamawiający: 
Dom Kultury w Łapach zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia:
Druk albumu (reprodukcje prac plastycznych)
3. Opis zamówienia:
a) środek: 64 strony, kreda mat 150 g, 4+4,
b) okładka: twarda, laminat mat, lakier punktowy,4+0
c) oprawa: twarda, środek szyty nićmi, 2 wyklejki 4+0
d) nakład: 300 szt.
e) format A4 pion
f) materiał w formacie PDF zostanie dostarczony do dnia 23 maja 2017 r., termin 
realizacji zamówienia 2.06.2017 r.
g) publikacja posiada ISBN
4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena
5. Miejsce i termin złożenia oferty
Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną dyrektor@dklapy.pl, pocztą tradycyjną
na adres Dom Kultury, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy, bądź też dostarczone osobiście 
do 22 maja 2017 r. do godziny 12:00(decyduje data wpływu).
6. Termin otwarcia ofert:
22 maja 2017 r., informacje o wynikach dostępne będą na stronie internetowej po 
godzinie 12:00, http://dklapy.pl/ogloszenia//

7. Warunki płatności:
płatność następować będzie na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od jej 
otrzymania.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Jerzy Barańczuk, tel. 857152300.

9. Sposób przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

10. Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

c) Druk wykonany na maszynie min. czterobarwnej.

11. Złożona oferta powinna zawierać:
a) Nazwę i adres oferenta

b) Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

c) Wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)

d) Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta
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