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 Bielsk Podlaski, 10-01-2014 r. 

Ok.042.1.2014 

Rozpoznanie cenowe na Wydruk materiałów doradczych pn. „Portfolio IPDE-Z” ramach 

projektu pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro 

(art.4 pkt 8 ustawy) 

 

1. Zamawiający (Beneficjent): 

Miasto Bielsk Podlaski 

ul. Kopernika 1 

17-100 Bielsk Podlaski 

Regon 050658982 

NIP 5432066155 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wydruk i dostarczenie do siedziby 

Zamawiającego 300 egzemplarzy materiałów doradczych w formie broszury 

bindowanej o następującej specyfikacji: 

1. Format broszury: B5 (250 mm x 176 mm), 

2. Wykończenie broszury: oprawa bindowana spiralą, po długim boku, 

3. Kolor wydruku: czarno – biały, 

4. Ilość stron: 17 (środek) + 2 okładki 

5. Rodzaj i grubość papieru: okładka – 150g (kreda matowa), środki – 100g 
(ofset). 

Kolorystyka, wielkość i rozmieszczenie logotypów powinny być zgodne  z  Zasadami 

promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – dostępne na stronie: www.efs.gov.pl 

(zakładka Zasady Promocji PO KL – Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ). 

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

a) cena ofertowa brutto   - 100% 
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Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana według 

następujących zasad ; 

                             

                             najniższa  cena  brutto  spośród  ofert  ważnych 

 w =   ------------------------------------------------------------    x  100 %  x  100 pkt 

                             cena  brutto  oferty  badanej  

 

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia  

(np. wydruk  materiałów promocyjnych, dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego). 

 

5. Termin realizacji zamówienia: 

do 27.01.2014 r. 

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treść) w Biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. 

Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w terminie do dnia 17.01.2014 r. i oznaczyć: 

„Wydruk materiałów doradczych pn. „Portfolio IPDE-Z” ramach projektu pn. „Bielskie 

gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

Kierownik Referatu 

Oświaty i Kultury 

Eugeniusz Jakubowski 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
2. Projekt umowy 
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Zał. nr 1. 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:                         …………………………………………….. 

                                    …………………………………………….. 

Siedziba:                      ……………………………………………. 

Poczta elektroniczna:   ……………………………………………. 

Nr telefonu i faksu:      …………………………………………….. 

REGON:                      ……………………………………………. 

NIP:                              …………………………………………….. 

Zamawiający: 

Miasto Bielsk Podlaski 
ul. Kopernika 1 
17-100 Bielsk Podlaski 

tel. 085 73 18 100, fax 085 73 18 150 

e-mail: um@bielsk-podlaski.pl 

NIP: 5432066155 

Regon: 050658982 

Ja/My niżej podpisani 

………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą: 

………………………………………………………………………………………………… 

1.Składamy niniejszą ofertę na „Wydruk materiałów doradczych pn. „Portfolio IPDE-Z” 

ramach projektu pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego”. 

2.Oferuję realizację usługi będącej przedmiotem zapytania, zgodnie z wymogami 

opisanymi w rozpoznaniu za cenę brutto: …………………….PLN 

(słownie:………………………………………………………………………………….......). 

4.Termin realizacji zamówienia: do 27.01.2014 r. 

mailto:um@bielsk-podlaski.pl
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3.Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty, 

4.Wyrażamy zgodę na zapłatę faktur w terminie do 30 dni od daty ich wpływu do 

Zamawiającego. 

                                                                             Pieczęci i podpisy osób upoważnionych 

                                                                             do reprezentowania Wykonawcy: 

Miejscowość i data 

……………………………….                            …………………………………………….. 
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Umowa 

 

W dniu ………………………2014 roku w Bielsku Podlaskim pomiędzy: 

 Miastem Bielsk Podlaski zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Jarosława Borowskiego pełniącego funkcję Burmistrza Miasta  

a …………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

W związku z wyborem oferty Wykonawcy, na podstawie przeprowadzonego rozpoznania 

cenowego, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.907) została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest Wydruk materiałów doradczych pn. „Portfolio IPDE-Z” 

ramach projektu pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

§ 2 

1.Zamawiający powierza Wykonawcy usługę wydruku materiałów doradczych pn. „Portfolio 

IPDE-Z” ramach projektu pn. „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ilości 300 szt. z nadrukiem w postaci logo.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy materiałów w ilości i zgodnie z parametrami 

określonymi w § 2 ust.1 oraz warunkami określonymi w rozpoznaniu cenowym . 

3. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu umowy stosować się do zaleceń i 

wskazówek Zamawiającego..  

§ 3 

1. Strony uzgadniają następujący termin realizacji: do 27.01.2014 r. 

2. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie 

wskazanym w § 3 ust.1. W przypadku wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 

jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

§ 4 
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1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 

…………………..………..zł brutto ( za 300 egz.) 

Słownie: ………………………………………..……… złotych  .  

2. Rozliczenie końcowe realizacji przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową. Podstawę 

do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół zdawczo-

odbiorczy. 

3.  Należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będą przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy Nr ………………………………………. w ciągu 30 dni od dnia 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby  Zamawiającego.  

4. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 

5. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 5432066155 i 

upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT dotyczących niniejszej umowy bez 

podpisu odbiorcy. 

§ 5 

Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne: 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)   za opóźnienia w terminie wykonania robót w  wysokości 5 %  wynagrodzenia brutto  za 

każdy dzień zwłoki. 

b)za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w wysokości 5 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy 

dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

c)dodatkowo z tytułu samego faktu istnienia w przedmiocie odbioru wad nie nadających się 

do usunięcia- w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 

umowy. 

d)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy określonego w §4 ust.1 

umowy. 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego          

wysokość ustalonych kar umownych. 

     3. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

brutto za przedmiot umowy określonego w §4 ust.1 umowy. 

§ 6 
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1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności pisemnego aneksu 

zaakceptowanego przez obie strony. 

2. W sprawach nieujętych w umowie zastosowanie ma Kodeks cywilny i inne obowiązujące 

przepisy prawa. 

§ 7 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA: 

 

  

 


