Mikołów, 05.06.2015 r.
Śląski Ogród Botaniczny
Związek Stowarzyszeń
ul. Sosnowa 5
43-190 Mikołów
tel. 32 779 76 02
e-mail: sibg@sibg.org.pl
www.obmikolow.robia.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

Zamawiający:
Śląski Ogród Botaniczny
Związek Stowarzyszeń
ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
NIP: 635-168-17-50

II.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Druk 80 plansz ekspozycji wystawy „International Garden Photographer of the
Year (IGPOTY)”
Opis:
 wydruk w cyfrowej technologii UV materiałów bezpośrednio na płycie PCV
spienione, kolor biały, o grubości 3 mm i wymiarach: 1500 mm x 1000 mm. Druk
cyfrowy – płaski UV, w jakości quality lub fine art, zawierający pełny kolor CMYK.
 dostarczenie wydruków do siedziby zamawiającego
III.

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 22.06.2015 r.

IV.

Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być:
 posiadać datę sporządzenia
 zawierać adres lub siedzibę oferenta
 zawierać cenę wraz z transportem pod adres zamawiającego

V.

Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na
adres lub sibg@sibg.org.pl (w tytule maila proszę podać „Zapytanie
ofertowe -„International Garden Photographer of the Year – IGPOTY”)
pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście (w kopercie z dopiskiem
„Zapytanie ofertowe – „International Garden Photographer of the Year IGPOTY”) na adres ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów do dnia 10.06.2015 r.
do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu ŚOB).
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.06.2015 r., a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po godzinie 14.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoja ofertę.
5. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI.

Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących
kryteriów:
 Cena – 100 %

VII.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

VIII.

Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela pani Izabela Pasternak (tel. kom. 534 994 575)
Z wyrazami szacunku
Izabela Pasternak
Specjalista ds. administracji

