Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych
ZP.26.8.2019
Kraków, 01.07.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Zamawiający
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki
ul. Krakusa 7
30-535 Kraków
NIP: 676-233-73-56
zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:
Usługa plakatowania miasta w dogodnych dla reklamy projektów lokalizacjach, uzgodnionych z
Zamawiającym :
1) 15.07.2019 – 31.07.2019 – 100 sztuk B1
2) 24.10.2019 – 01.11.2019 – 200 sztuk B1
3) 01.12.2019 – 15.12.2019 – 200 sztuk B1
Plakatowanie losowe oraz 10 ekspozycji / pasków na słupach dla każdej z kampanii.
Przedstawione powyżej ilości są ilościami planowanymi, Zamawiający nie jest zobowiązany do
udzielenia Wykonawcy całego zakresu opisanego powyżej, może zmniejszyć zarówno nakład w
poszczególnych kampaniach, okres trwania kampanii jak i zrezygnować z kampanii wskazanej
w pkt 3). Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją powyższego
zastrzeżenia.
2. Termin realizacji zamówienia
Wstępnie planowane terminy ujęte zostały w ust. 1. Terminy te mogą ulec zmianie, jednak
wykonawca zostanie o tym poinformowany najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia danego
projektu.

3. Warunki wymagane od Wykonawców: brak
4. Kryterium oceny ofert: cena (brutto) 100 %
5. Okres rękojmi: nie dotyczy
6. Termin złożenia oferty: Do 4 lipca 2019 r. do godz. 24:00
7. Warunki płatności
Na podstawie faktury VAT wystawionej na adres: Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki,
ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków, NIP: 676-233-73-56.
Termin płatności ustala się do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
wykonaniu usługi.
8. Istotne warunki zamówienia i umowy: Czas trwania poszczególnych kampanii może ulec
skróceniu. Zamawiający zastrzega, że kampania planowana na grudzień, z przyczyn od
Zamawiającego niezależnych, może zostać odwołana.
Po wyłonieniu Wykonawcy, zostanie z nim zawarta umowa na trzy kampanie, z zastrzeżeniem
możliwości rezygnacji z kampanii o której mowa w pkt 3). W sytuacji zmniejszenia nakładu w
ramach kampanii lub skrócenia okresu jej trwania wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
proporcjonalnie pomniejszone.
Umowa zostanie zawarta w drodze zamówienia złożonego drogą elektroniczną na warunkach
zawartych w zapytaniu i ofercie wykonawcy.
9. Okres związania ofertą: 30 dni.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Magdalena Gaisek-Gurgul, tel. 12 430 43 00
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej, w języku
polskim i przesłać drogą elektroniczną na adres: magdalena@bibliotekapiosenki.pl oraz
sekretariat@bibliotekapiosenki.pl.
12. Oferta winna zawierać następujące elementy:
1) nazwa wykonawcy
2) adres wykonawcy
3) NIP
4) Regon
5) nr rachunku bankowego
6) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę całkowitą netto za 3 kampanie……………
zł (słownie złotych)
Podatek VAT….

zł (słownie złotych)

Cena całkowita brutto…...

zł (słownie złotych),

7) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i
nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz akceptuję warunki zapytania
ofertowego w całości.
8) Termin realizacji zamówienia zgodny z pkt 2 zapytania ofertowego
9) Potwierdzam termin realizacji zamówienia wskazany w zapytaniu
ofertowym
10) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu
ofertowym
11) Data sporządzenia oferty
12) Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej pieczątka wykonawcy.*
W przypadku podpisywania oferty przez osobę upoważnioną która
nie figuruje w stosownym rejestrze (CEiDG/KRS) do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo.
*niepotrzebne skreślić

Zatwierdzam do realizacji

Dyrektor
(-)
Waldemar Domański

