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Nidzica, 16.10.2012 r.

POWIATOWY URZAD PRACY w NIDZICY

oglasza rozpoczecie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

"Przygotowanie i druk materialów promocyjnych projektu PAKIET NA START realizowanego

w ramach Poddzialania 6.1.1 Programu Operacyjnego KAPITAL LUDZKI wspólfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Spolecznego"

W trybie zapytania ofertowego o wartosci nie przekraczajacej równowartosci kwoty 14000 euro.

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z pózno zm.).
- w zwiazku z tym nie stosuje sie przepisów ww. ustawy.

Zamawiajacy:
Powiatowy Urzad Pracy ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, tel. (89) 62501 30
NIP: 745-10-75-498
REGON: 510928701

email: olni@up.gov.pl
strona internetowa: www.pupnidzica.pl

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przygotowanie i druk plakatów z uwzglednieniem informacji zawartych w zalaczniku

Nr 1 do zapytania ofertowego oraz
- przewidywany naklad 40 szt. plakatów promocyjnych
- projekt plakatu promocyjnego
- format A3
- kolor

- papier kreda blyszczaca 200 g/ m2

Termin wykonania zamówienia:
Do 26 pazdziernika 2012 r.

Projekt "PAKIET NA START" wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego
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Istotne warunki zamówienia:
Wykonawcy winni zlozyc:
- formularz ofertowy,
- aktualny odpis z Rejestru Przedsiebiorców,
- oswiadczenie oferenta,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo konsultowania projektu plakatu promocyjnego przy czym
Wykonawca nie obciazy tego dodatkowymi kosztami.
Zamawiajacy po wyborze najkorzystniejszej oferty domaga sie od Wykonawcy dostarczenia
plakatów promocyjnych do siedziby Urzedu pracy w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100
Nidzica.

Sposób oceny ofert:
Zamawiajacy dokona wyboru oferty z naj nizsza cena spelniajaca warunki podane w
zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin zlozenia ofert:
Oferte nalezy zlozyc do dnia 23.10.2012 r. w Powiatowym Urzedzie Pracy w Nidzicy, ul.
Traugutta 23,13-100 Nidzica

W zalaczeniu
1. Informacje niezbedne do umieszczenia na plakacie promocyjnym
2. Formularz ofertowy
3. Oswiadczenie oferenta

Projekt "PAKIET NA START" wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
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