
Gmina Mińsk Mazowiecki 

ul. Chełmońskiego 14 

05 - 300 Mińsk Mazowiecki 

Mińsk Mazowiecki, dnia 14 marca 2023 r. 

Rl.271.2.1.2023 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na wykonanie zadania: ,,Druk, oprawa oraz dostawa publikacji pn. 50 Lat Gminy Mińsk 

Mazowiecki" 

Prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego. Postępowanie prowadzone jest na 

podstawie Regulaminu udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a 

wartość nie przekracza 130 OOO zł przez Gminę Mińsk Mazowiecki, ustalonego Zarządzeniem nr 

63/2022 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 roku. 

<Podpis kierownika Zamawiającego> 

Mińsk Mazowiecki, marzec 2023 r. 



Rozdział 1. Zamawiający 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki 

REGON: 711582747 

NIP: 8222146576 

Adres: ul. Józefa Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki 

Strona internetowa: www.bip.minskmazowiecki.pl 

Tel.: (25) 756 25 00 

e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest druk i oprawa oraz dostarczenie publikacji 

(albumu) - ,,50 Lat Gminy Mińsk Mazowiecki, 1973 - 2023", według poniższej specyfikacji: 

Treść Opis 
Format kartek albumu A4 pion (dopuszczalny format po obcięciu do 5 mm 

mniejszy) 
Okładka Twarda oprawa, grubość 2,5mm, grzbiet prosty, wyklejka 

papier offsetowy, oklejka papier zadrukowany według 
projektu, folia mat, 

Zadruk CMYK 4+4, ( zdjęcia + tekst) 

Druk Offset 

Ilość stron 175 
Papier Kredowy biały albumowy - multiart lub arctic silk, 

gramatura: 
150g/m2 lub 130g/m2 - matowy 

Nakład 1000 szt. 
Numer ISBN Tak , album bezpłatny 

Transport do siedziby Tak 
zamawiającego 

2. W ramach zlecenia zamawiający przekaż« zlr.r.r.ninhinrr.y publikacię w postaci pliku w 
formacie PDF przygotowany do druku na nośniku pamięci lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

3. Termin realizacji zamówienia: z dniem protokolarnego odbioru zamówienia - bez uwag, 

lecz nie później niż do dnia 30.04.2023 r. 



Rozdział 3. Zasady sporządzenia oferty 

1. Oferta powinna zostać sporządzona na Wzorze oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Zapytania ofertowego oraz powinna przedstawiać oferowaną cenę brutto wykonania 

przedmiotu zamówienia i należny podatek VAT. 

2. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. 

Rozdział 4. Warunki odrzucenia oferty 

Oferta podlega odrzuceniu gdy: 

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

2) Została złożona po terminie (tj. data i godzina) określonym w zapytaniu ofertowym; 

3) wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Rozdział 5. Kryterium oceny ofert 

100 % cena. 

Rozdział 6. Inne wymagania 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień 

dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych. W przypadku, gdy 

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od 

zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia 

postępowania. 

Rozdział 7. Termin i miejsce składania ofert: 

do 20.03.2023 do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 

05-300 Mińsk Mazowiecki pok 102 lub elektronicznie na adres e-mail: 

gmina@minskmazowiecki.pl 

Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza: 

Pana Andrzeja Jaworskiego, e-mail: andrzej.jaworski@miskmazowiecki.pl 

Ula
Pływające pole tekstowe
andrzej.jaworski@minskmazowiecki.pl




