14.05.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro
Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego bez stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na publikację (druk)
całostronicowego artykułu promocyjnego dotyczącego projektu pn. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt
Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
1. Tryb udzielania zamówienia. Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego z pominięciem
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na
podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2016 poz. 1870 ze zm.) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Książnicy Pomorskiej im. St.
Staszica w Szczecinie. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej Zamawiającego: www.ksiaznica.szczecin.pl.
2. Nazwa i adres Zamawiającego: Książnica Pomorska im. St. Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin tel.
91/48-19-110, adres internetowy: www.ksiaznica.szczecin.pl
mail: ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl. NIP:852-10-72-762
3. Rodzaj zamówienia: usługa (kod CPV: 79000000-4 usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe,
konsultingowe rekrutacji i zabezpieczania, 79900000-3 różne usługi branżowe i podobne, 79970000-4 usługi
publikacji.
4. Przedmiotem zamówienia jest druk artykułu promocyjnego (jedna kolumna) dla realizowanego przez
Książnicę Pomorską im. St. Staszica w Szczecinie projektu pn. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt
Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie”. Na przedmiot zamówienia składają się następujące
elementy:
• Całostronicowy druk z elementami graficznymi (5 logotypy, 5 zdjęć)
• Druk kolorowy
• Wydanie codzienne
5. Termin wykonania zamówienia: do 23.05.2018 r.
Ofertę proszę przesłać w terminie do dnia 18.05.2018 r. do godz.: 12:00 w formie:
e-mail na adres d.kowalczyk@ksiaznica.szczecin.pl lub na adres t.jurszewicz@ksiaznica.szczecin.pl
pocztą (lub dostarczyć osobiście) na adres Książnica Pomorska im. St. Staszica w Szczecinie, ul. Podgórna
15/16, 70-205 Szczecin z dopiskiem wycena zamówienia.
W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt po numerem telefonu 91/48-19-275 Tomasz
Jurszewicz lub pod numerem telefonu 91/48-19-183 Bogna Tokarska
Informuję, że skontaktujemy się telefonicznie z firmą, która zaoferuje najniższą cenę za wykonanie powyższej
usługi.

