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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dotyczy zamówienia publicznego o wartoci ponizej 30 000 euro 

1.Zamawiajcy 

Gmina Leoncin, ul. PartyzantOw 3, 05-155 Leoncin 

2.Tryb zamówienia 
Na podstawie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwieñ publicznych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164) przepisów w/w ustawy nie stosuje sic. Postçpowanie o udzielenie zamówienia 
bçdzie prowadzone w trybie uproszczonym. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie 5 artykulów promocyjnych w prasie lokalnej 
dotyczcych promocji projektu pn. ,,Leoncin- rzeka i las moliwoci. Opracowanie programu 
rewitalizacji Gminy Leoncin wraz z wykorzystaniem potencjalu spoleczno - gospodarczego terenów 
nadrzecznych oraz Puszczy Kampinoskiej" wspoffinansowanego ze grodk6w Unii Europejskiej, w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020: 

1) Artykul musi byá o wymiarach minimalnych 158x281 mm ( V2 strony). 
2) Zamieszczenie artykutów bçdzie sic odbywalo p0 zaakceptowaniu przez Zamawiajcego 

projektu publikacji przygotowanego przez Wykonawcc (pismo lub e-mail). 
3) Treci informacji zostan4 przeslane przez Zamawiajcego. 
4) Termin realizacj i zamówienia- dwa artykuly w miesicach: sierpieñ i padziernik 2016 roku 

oraz pojednym artykule w miesicach: wrzesieñ 2016 roku. 

4. Warunki realizacji zamówienia 
1) Z wybranym Wykonawcq zostanie podpisana umowa. 
2) Wynagrodzenie za zamieszczone artykuly promocyjne bçdzie platne przelewem na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze p0 publikacji w prasie w terminie 14 dni od dnia wystawienia 
faktury. 

6. Opis sposób przygotowania oferty: 
a. Ofertç nalezy przygotowaó zgodnie z wzorem stanowicym za1cznik nr 1. 
b. Wykonawca przedstawi ofertç zgodnie z wymogami okrelonymi w ,,Zapytaniu ofertowym ". 
Oferent zobowiqzany jest do podania ceny brutto za wykonanie zamówienia, (kwota ta ma zawieraó 
wszystkie pochodne). 
c. Oferta musi byó sporzdzona w formie pisemnej, w jczyku polskim, trwa14 i czytelnq technik. 
d. Oferta powinna byó podpisana przez osobç lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na 
zewntrz.. 



ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA SKLADANIA OFERT WARIANTOWYCH, ANT 
CZ1CIOWYCH 
7. Miejsce, terminy i sposób skiadania ofert: 
a. Ofertç naley zIoyé w siedzibie Zamawiajcego - Urzqd Gminy w Leoncinie, ul. Partyzantów 3, 
05-155 Leoncin, osobicie, pocztq pod w/w adres lub pocztq elekfroniczn na adres: 
ug.leoncin@tlen.pl  , za date wplywu uznaje sic date  wplywu do urzçdu (nie date nadania). 
b. Termin zToenia oferty: ofertç nalezy z1oy6 do dnia05.08.2016 roku do godz. 12:00, 
c. W przypadku ofert skiadanych osobicie lub poczt, ofertç nalezy zloyó w zamkniçtym i 
nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiajcego z dopiskiem:" Artykuly 
promocyjne w prasie lokalnej projektu pn. ,,Leoncin- rzeka i las moliwoci. Opracowanie program 
rewitalizacji Gminy Leoncin wraz z wykorzystaniem potencjalu spoleczno - gospodarczego terenów 
nadrzecznych oraz Puszczy Kampinoskiej" 
d. Oferty zloone po terminie, niekompletne lub nie spelniajce stawianych wymagañ, nie bçd 
rozpatrywane 
8. Opis kryteriów wyboru oferty 
Kryterium oceny ofert - cena 100% 
1. Cena ofertowa powinna obejmowaó kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia okrelonego w 
niniej szym zapytaniu ofertowym - sondazu rynku. 
2. Oferta musi zawieraó ostateczn4 cenç brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
3. Ostateczna cena oferty winna byá zaokrglona do dwóch miej sc p0 przecinku. 
4. Wprowadzenie przez Wykonawcç jakichkolwiek zmian w druku ,,OFERTA" spowoduje 
odrzucenie oferty. 
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do uniewanienia niniejszego postçpowania bez podania 
przyczyny. 

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierajca: nazwç (firmç), siedzibç i adres 
wykonawcy, zostanie opublikowana niezwlocznie p0 dokonaniu wyboru na stronie internetowej 
ug.leoncin@tlen.pl  
10. Informacja o terminie I miejscu podpisania umowy: 
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, 
ktorego oferta zostanie wybrana. 

11. Integralnq czçé niniejszego ,,Zapytania ofertowego - sondazu rynku" stanowiq nastçpujce 
zaiqczniki: 
a. Za1cznik nr I - Oferta z owiadczeniami 
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