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STAROSTWO POWIATOWE

w PISZU
WYDZIAŁ PROMOCn I ROZWOJU

12-200 Pisz, ul. Warszawska l
tel./fax (87) 425 47 00; 425 46 60

Pisz, 21 czerwca 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Piski/Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska l, 12-200 Pisz zaprasza do złożenia oferty
aa ustugę sukcesywnego wykonania tabliczek okolicznośeiowycb z herbem Powiatu Pi&kiego.

I. Opis przedmiotu zainówienia:
l) planowana liczba: 5
2) materiał: podkład drewniany/mdf, laminat grawerski złoty lub srebrny
3) wymiary podkładu:

szerokość 30 cm +/- l cm
wysokość 38 cm +/- 1 cm

4) rodzaj znakowania: grawer
5) kolor podkładu: cieirmy brąz
6) opracowanie graficzne każdorazowo wg zaleceń Zamawiającego, zawiera herb Powiatu

Piskiego oraz tekst
7) projekt graficzny w cenie produktu

II. Opis kryteriów wybom wykonawcy:
Wykonawca wybrany zostanie na podstawie kryterium cenowego: 100 %
Sposób obliczenia punktacji: cena najniższej oferty/cena badanej oferty* 100 pkt

III. Warunki realizacji zainówienia:
l. Podana cena ofertowa bmtto stanowić będzie wszelkie koszty związane z realizacją usługi,

w tym koszty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Zamówienie realizowane będzie
sokees^'wnie w roku 2022, wgpotrzeb Zamawiająeego.

2. Tennin realizacji z dostawą: 24 godziny od akceptacji projektu.
3. Zaplata za usługę nastąpi po jej realizacji, na podstawie prawidłowo wystawionej

i dostarczonej do siedziby zamawiającego faktury (rachunku), zawierającej minimum 14-
dniowy temiin płatności, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

4. Zamawiający dokona zapłaty stosując mechanizm podzielonej płatności. (Dotyczy tylko
czynnych podatmków VAT).

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego na fakturze VAT rachunek jest rachunkiem
z otwartym rachimkiem VAT (Dotyczy tylko czynnych podatników VAT).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej iiiż wskazana w opisie
planowana liczba tabliczek.

Ofertę cenową należy złożyć e-mailem na adres: promocja@powiat.pisz.pl w termime do dnia 25
czerwca 2022 r. włącznie.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w mysi art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wezwania
Wykonawców w celu uzupehiienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty. Zamcm'iqjqcy
zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia lub jego części
bez podania przyczyny.

Osobą do kontaktu w przedmiocie mniejszego zamówienia jest Elżbieta Czaporowska,
Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu, teł. 87 4254762.
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