Poznań, dnia 19.12.2017 r.
ZAPYTANIE CENOWE
W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Stowarzyszenie ETAP w związku z realizacją
projektu FENIKS, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu dostaw systematycznych materiałów
dydaktycznych o zakresie wskazanym poniżej.
Termin realizacji:
27.12.217 – 30.06.2019
Informacje szczegółowe:
Zapytanie dotyczy sukcesywnych dostaw materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu FENIKS.W ramach
przedmiotu zamówienia Dostawca zobligowany jest do zapewnienia materiałów w dobrym stanie, w terminie
przydatności nie krótszym niż 1 rok.Wszystkie artykuły będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie
nowe w oryginalnych opakowaniach producenta.Rzeczywiste ilości będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania
Zamawiającego.Czas dostawy: do 5 dni roboczych od dnia pisemnego lub telefonicznego złożenia zamówienia.
Zaproponowana cena powinna obejmować kompleksowe świadczenie usługi/dostawy, tj. zawierać co najmniej:
a)
b)
c)
d)

zobowiązanie dostawy zamówionych produktów w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia,
dostawę produktów fabrycznie nowych o minimum rocznym terminie przydatności do użycia,
wykonanie projektu graficznego materiałów szkoleniowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
dostawę Zamówionych materiałów do siedziby Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu.

Dodatkowe informacje:
1. Wyceny należy składać na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Cena musi obejmować wszystkie koszty, które mogą powstać w związku z realizacją usługi/dostawy. Cena
oferty winna być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z
zasadami rachunkowymi. Oferent może podać tylko jedną cenę, bez proponowania rozwiązań wariantowych.
3. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania wycen:
22.12.2017 r. (do końca dnia; decyduje data wpływu do biura projektu lub data przesłania wyceny na adres e-mail
wskazany poniżej). Wyceny prosimy przesyłać na adres e-mail: cis@cis-piatkowo.pl, przesłać pocztą/kurierem
lub dostarczyć bezpośrednio do biura projektu w Stowarzyszeniu ETAP, ul. Wachowiaka 8A,60-681 Poznań.
W razie potrzeby dodatkowych informacji udzieli Państwu: Anna Stachowiak, tel. 618905506
Załączniki do Zapytania cenowego:
1. Formularz wyceny.
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...................................................................
miejscowość, data

..................................................................
nazwa Oferenta

..................................................................
adres Oferenta

..................................................................
adres e-mail do korespondencji

FORMULARZ WYCENY
W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia ............................. r. dotyczące zakupu przez Stowarzyszenie ETAP
dostawy materiałów szkoleniowych w ramach projektu „FENIKS”, przedstawiam następującą wycenę:
Cena jednostkowa Cena jednostkowa
brutto za
brutto za
sztukę/opakowanie sztukę/opakowanie

Nazwa towaru
Teczki z gumką A4, trzy wewnętrzne klapy zabezpieczające dokumenty przed
wypadnięciem) z nadrukiem 4 kolory, nadruk jednostronny, gramatura min. 180
g/m2, lakierowana jednostronnie, rozszerzana
Długopisy z nadrukiem – niebieskie, metalowe, z niebieskim wkładem
Notesy A4 z nadrukiem – nadruk pełen kolor, papier gramatura 70 g/m2,
klejone wzdłuż krótszego boku, 50 kartek, w kartkę, ze sztywną podkładką
Notesy A5 z nadrukiem – nadruk pełen kolor, papier gramatura 70 g/m2,
klejone wzdłuż krótszego boku, 50 kartek, w kartkę, ze sztywną podkładką

...................................................................
data i podpis Oferenta
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