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Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie 

plakietki informacyjnej samoprzylepnej - elementu promocji projektu 

realizowanego w ramach Działania nr 6.4. w Priorytecie nr VI Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

nr projektu RPDS.06.04.00-02-020/12 pt. „Rozwój wielokulturowej działalności  

i promocja turystyki lokalnej dzięki informatyzacji Świdnickiego Ośrodka 

Kultury”. 

Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 14 000 Euro.  

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie plakietki informacyjnej 

samoprzylepnej - elementu promocji projektu realizowanego w ramach 

Działania nr 6.4. w Priorytecie nr VI Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nr projektu 

RPDS.06.04.00-02-020/12 pt. „Rozwój wielokulturowej działalności i promocja 

turystyki lokalnej dzięki informatyzacji Świdnickiego Ośrodka Kultury”. 

Okres realizacji zamówienia: do 28 lutego 2013 r. 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (przesyłając 

maila z ofertą na adres dyrektor@sok.com.pl), pocztą lub osobiście  

w siedzibie Ośrodka, w terminie do dnia 19 lutego 2013 r. (decyduje data 

wpłynięcia).  

2. Ocena ofert nastąpi 20 lutego 2013 r.  

3. Forma świadczenia usługi – umowa zlecenie z wykonawcą lub pisemne 

zlecenie. 

4. Wymagania niezbędne: 

1) Akceptacja warunków zlecenia.  

5. Zakres zlecenia: 

1) Wykonanie plakietki informacyjnej samoprzylepnej o wymiarach 4,5 x 

6,5 cm, kolor 4+0, nakład 100 sztuk – wzór w załączniku.  

 

6. Warunki zlecenia: 
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1) Dostarczenie wydrukowanych plakietek do siedziby wykonawcy do 

dnia 28.02.2013 r.  

2) Płatność za wykonanie usługi po wykonaniu zlecenia.  

7. Treść oferty: 

1) nazwa i adres zleceniodawcy, 

2) numery: NIP oraz REGON, 

3) nr rachunku bankowego, 

4) oświadczenie o akceptacji zakresu i warunków zlecenia oraz spełnianiu 

wymagań niezbędnych, 

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w dokumentach ofertowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.), 

6) cena usługi: cena netto za wykonanie 100 sztuk plakietki informacyjnej 

samoprzylepnej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego (+ 

obowiązujący podatek VAT). 

8. Kryteria oceny złożonych ofert:  

1) Cena netto.   

9. Osoba uprawniona do kontaktu: 

Tomasz Jamróg – dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury, tel.: 74 851 56 50 lub 

531 258 699, mail: tjamrog@sok.com.pl  

Świdnica, 13.02.2013 r. 
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Załącznik:  

Wzór plakietki informacyjnej: 

 

 

Źródło: http://rpo.dolnyslask.pl/  
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