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ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2017 – materiały promocyjne
w ramach projektu „NOWE HORYZONTY

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinnie  w  Wolsztynie  zwraca  się  o  przedstawienie  ofert  
na dostarczenie materiałów promocyjnych.
Zapytanie  ofertowe  dotyczy  realizacji  projektu  „NOWE  HORYZONTY”  realizowanego  
w  ramach  Osi  Priorytetowej  7:  Włączenie  społeczne Programu  Operacyjnego  Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie  7.2.1  Usługi  społeczne  –  projekty  pozakonkursowe  realizowane  przez  jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przez Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe udzielane zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz nie podlega
przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

I. Zamawiający:
Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn, ul. 5-tego Stycznia 5
NIP 923 154 7387
REGON 411141745

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Dostarczenie następujących  materiałów promocyjnych:

2. Oferta wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej www.pcpr.powiatwolsztyn.pl 

III.Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający dokona zakupów w okresie kwiecień – maj  2017.
Miejsce dostawy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn.

IV. Warunki udziału w postepowaniu oraz Ocena ofert:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający  zastrzega  możliwość  wyboru  tylko  części  oferowanych  przedmiotów  od

poszczególnych oferentów.
3. Wybierając dostawcę Zamawiający bierze pod uwagę: cenę, a także: oferowane rabaty, termin

realizacji, formę i koszty dostawy.

V. Termin i sposób złożenia oferty:
1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej, przygotowana w sposób czytelny, wyłącznie

na drukach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.  Do oferty należy
załączyć wizualizację oferowanych przedmiotów w formie zdjęć/ wydruków. 

2. Ofert  musi być opatrzona pieczęcią i podpisem, w przypadku przesyłania drogą elektroniczna
wyłącznie w formie skanu z podpisem.

3. Dokumenty można złożyć na pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej bądź osobiście do dnia 
14 kwietnia 2017r. (włącznie)  w biurze projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
pok.14  64-200  Wolsztyn,  ul.  5-tego  Stycznia  5  (do  godz.  15:00)  lub  e-mailem  na  adres
nowehoryzonty@powiatwolsztyn.pl 

http://www.pcpr.powiatwolsztyn.pl/
mailto:nowehoryzonty@powiatwolsztyn.pl


Dokumenty które wpłyną do Biura Projektu po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę.
4. Oferty  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem  „zapytanie  ofertowe  03/2017–

„materiały promocyjne”,  a przesyłając  drogą elektroniczną powyższy zapis  należy zamieścić  
w tytule .  

5. Oferta powinna być wiążąca przez okres min. 30 dni kalendarzowych licząc od ostatniego dnia
terminu składania ofert.

6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

VI. Załączniki:

 Załącznik 1 FORMULARZ OFERTOWY DO PROJEKTU „NOWE HORYZONTY” – 
materiały promocyjne.

W przypadku pytań dotyczących zapytania kontaktować się z:
Magdalena Burzyńska , tel. 68 384 56 11 lub email nowehoryzonty@powiatwolsztyn.pl 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
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