Osowiec, 16.02.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE
W ramach projektu: "Kolejny etap ekspansji eksportowej firmy „ BIM” " realizowanego w ramach POIG
poddziałanie 6.5.2. "Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji."
Zwracam się z prośbą o przestawienie oferty handlowej na zakup usługi : Druk toreb reklamowych na
targi Cosmoprof Bolonia 2015 wg. poniższej specyfikacji:
1.Torba o wymiarach:

33x11x23cmH
Ilość: 1 tyś.szt.
2.Torba o wymiarach :
16x7x23cmH
Ilość: 2 tyś. szt.
Materiał: Papier kreda 170g/m2, spód torby oraz górna krawędź wzmacniane tekturą introligatorską
Laminacja: folia matowa + lakier UV
Sznurek: biały bawełniany
Nadruk: CMYK 100%
Czas realizacji: 7 dni roboczych od momentu dostarczenia materiałów do druku
Maksymalny termin realizacji usługi: 04.03.2015r.
Złożona Oferta musi zawierać :
•
Nazwę i adres oferenta
•
Datę sporządzenia
•
Opis oferowanego towaru /usługi
•
Cenę całościową za wykonanie usługi netto i brutto, uwzględniającą wszystkie wytyczne
podane w specyfikacji
•
Termin ważności oferty
Oferta musi być ważna do 20.03.2015
Oferta powinna być opatrzona pieczątka firmową oferenta , posiadać datę sporządzenia oraz powinna być
podpisana przez oferenta.
Planowany termin realizacji projektu: 20-23.03.2015
Ofertę należy dostarczyć w jeden z poniższych sposobów:
•
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : quiz@quiz.com.pl oraz
a.maliborska@quiz.com.pl
•
Faksem na nr 22 755 28 00 lub 46 857 89 14/15
•
W formie tradycyjnej (kurierem, pocztą lub osobiście) na adres :
PPH „BIM” ul. Parkowa 2, Osowiec, 96-321 gm. Żabia Wola, Polska
Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego: PPH „BIM” ul. Parkowa 2, Osowiec,96-321 gm. Żabia Wola, Polska w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej :
www.quiz.pl
Termin składania oferty: 18.02.2015 do końca dnia.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena 100%.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o ustalone kryteria , a następnie
podpisze umowę z wybranym Wykonawcą. Niespełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych
Zamawiającego, jak również złożenie oferty po terminie, spowoduje odrzucenie całej oferty.
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