Gmina Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel. +48 32/ 476 50 65
tel./fax +48 32/ 476 51 00

Godów, dnia 02 marca 2020 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
- WORKÓW SPORTOWYCH Z LOGO
(W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP (art. 4 pkt 8))
Gmina Godów zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie materiałów
promocyjnych - worków sportowych z logo.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
NIP: 647-17-04-413
www.godow.pl
e-mail: gmina@godow.pl
tel. 32 4765065 wew. 33
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych - worków sportowych
z dwoma logami, wg wytycznych:
- wykonane z poliestru z paskami odblaskowymi z boków i krótkimi rączkami;
- wymiary: 34x40cm;
- kolor: mix;
- ilość: 350 sztuk;
- nadruk: wielokolorowy o minimalnych wymiarach 10x20cm - materiały do nadruku zostaną
przesłane drogą mailową.
III. TERMIN WYKONANIA I MIEJSCE DOSTAWY:
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy: Gmina Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów.
IV. TRYB POSTĘPOWANIA I KRYTERIUM OCENY OFERT:
- tryb postępowania: rozeznanie cenowe;
- kryterium oceny: cena - 100%.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
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3. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Gmina Godów, ul. 1 Maja 53,
44-340 Godów, Biuro Obsługi Klienta osobiście, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub drogą
elektroniczną na adres e-mail: beata.wala@godow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
13 marca 2020 r. wyłącznie na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia do składania ofert cenowych.
4. W przypadku nadania oferty przesyłką pocztową, kurierską lub w inny sposób, oferta zostanie
prawidłowo złożona, jeżeli wpłynie do siedziby Zamawiającego przez upływem terminu składania
ofert.
5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert lub podpisane przez osoby, które nie są do tego
upoważnione, nie będą rozpatrywane.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
8. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Niniejsze zaproszenie do składania ofert cenowych zostało zamieszczone na stronie
www.godow.pl.
10. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie www.godow.pl oraz
wysłana do wykonawców, którzy złożyli ofertę.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Informacje dodatkowe odnośnie przedmiotu zaproszenia do składania ofert cenowych można
uzyskać pod nr tel. 32/ 476 50 65 wew. 33, pisząc na e-mail beata.wala@godow.pl lub osobiście
w siedzibie Zamawiającego.
2. Wybrany Wykonawca zawrze umowę bezpośrednio z Gminą Godów na wykonanie usługi
będącej przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych, w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia do
składania ofert cenowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia do składania ofert cenowych
bez podania przyczyny.
Załączniki:
1. Wzór umowy
2. Formularz oferty
Zastępca Wójta Gminy Godów
/-/ Tomasz Kasperuk
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