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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
,,WODNIK" Spółka z o.o. w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21
tel. (75) 73-03-501, fax. (75) 73-03-516

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
lX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000150045
NlP 611-02041-61

Kapitał zakładowy:218 007 000,00
REGoN 230179280

Ogłoszenie z dnia 29.082O12r.

W związku z realizacją programu edukacyjno-ekologicznego pn,:,,Cykl Ącia wody" dofinansowanego

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Przedsiębiorstwo

Wodociągów i lknalizacji ,,WODNIK" Społka z o.o. 7AEJas7Ą do składania ofert cenowych na usfugę wykonania

i dostawy aĄkułów rek]amowych.

I. PRZEDMIoTZAMÓwmrrru,

Ulotka ZIJIN ,rSosnówka" - przygotowanie projekfu nadruku i wydruk ulotek o procesie uzdatniania
wody, papier kredowy , 7 50 sźuk, format 44, skład ana na 3 części.

Ulotka MOŚ - prrygotowanie projekfu nadruku i wydruk ulotek o procesie oczlszczania ścieków, papier
kredowy,750 sztuk, format A4, składanana3 części.

Ulotka edukacyjna - przygotowanie projektu nadruku i wydruk ulotek o charakterze edukacyjnym
nt. ochrony wód i racjonalnego gospodarowania jej zasobami, papier kredowy, 1500 sźuk, format A4,
składana na3 części.

Plansze-tablice ZWW ,rSosnówkz" - przygotowanie projektu nadruku i wydruk UV + laminat na pĘcie
dibond, 13 tablic, format A0, wykonanie wrazzę ste|ńem (tablice wiszące) i montaż.

Plansze-tablice MOŚ - przygotowanie projektu nadruku i wydruk UV + laminat na pĘcie dibond, 13

tablic, format A0, wykonanie wraz ze stelńem (tablice stojące) i montż.

Plakat informacyjny - przygotowanie projekfu nadruku i wydruk plakatów informacyjnych nt. organizacji
Dni OtwaĘch PWiK ,,WODNIK" Sp. z o.o., papier kredowy, 300 sźuk, format A1.

7. Naklejki informacyjne - z informacją o dofinansowaniu i logotypem WrOŚiCW, format 30 mm xllO
mm, 20 szt.

Szczegołowy opis zawarĘ jeśw zńączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II. TERMINWYKONANIA

Zamówienie będzie wykonane w terminie :

a) uzyskanie akceptacji projektów graficznych nadrukrr - 5 dni od podpisania umowy
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b) termin wykonania zamówienia - 10 dni od daty uzyskania akceptacji projektów graficmych
nadruku wykonaó, dostarczyć a w przypadku tablic informacyjnych również zamontowŃ,
wszystkie artykuły rek]amowe stanowiące przedmiot zamówienia.

m.WYMAGANE DoKI]MENTY

1. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert wedfug wzoru pn. ,J9rmu@_9fe4" stanowiącego załącank
do niniejszego ogłoszenia .Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z dokumentem Ęestraqjnym Wykonawcy.

2. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcą którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą zobowiązany
jest przedłoĘć Zamawiającemu kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestrq jeżeli odrębne przepisy
lvymacają wpisu do Ęeshu, w celu wskazania osob uprawnionych ze strony Wykonawcy do podejmowania
czynnoŚci prawnych oraz zaciągania mbowiązań w imieniu Wykonawcy lub oryginał właściwego
pełnomocnictwa potwierdzającego uprawnienia osób do podpisania umowy.

Iv. ocENA I wYBÓn ornnry

l. Przy wyborze ofeĄ najkorzystniejszej Zanańający zastosuje następujące k4ńerium:

Nazwa kryteriurn: CENA
Waga kryterium: l00%

Najkorzystniejsza oferta zostanie łyłoniona na podstawie obliczeniajak niżej:

ctna oferty najkorzystniejszej (w zł brutto)

ilość punktów = -_---__----------- x 100%
c€De of€fty badanej (łv ż brutto)

Za najkorrystniejsą mstanie uznana oferta, która uzyskała najwięksą ilość punktów.

2. Ieże|i Zamawiający nie będzie mógł dokonać lvyboru ofeńy najkorzystrriejszej za względtl na to, że 7§stŃ
złożnne ofeĘ o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoĘli te oferty, do ńożenią
w terminie określonym przez Zamawiająsego, ofert dodatkowych.

3. Zamawiaj1cy pisemnie powiadomi Wykonawców składających ofeĘ o wyborze ofeĘ najkorzystniejszej,
niezwłoczrie po dokonaniu wyboru ofeĘ i zatwierdzeniu tego wyboru przez Kierownika Zamawiającego.

V. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT

1. Oferty prosimy składać do dnia 04.09.20I2t. godz. 10.00 na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji ,,WODNIK" Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra, (sekretariat pokój nr 1.2)

2, Ofertę na|eĘ ńoĘć w nieprzenoczysĘ kopercie opisanej następująco:

Ofeńa w postępowaniu NP l ZP l35l20t2
,rWykonanie i dostawa arĘkułów reklamowych"
Nie otwierać przed dniem 04.09.2012r. godz.1,0.00
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3. Na kopercie, optóczopisujak wyżej,naleĘ umieścić naz:lvę i adres Wykonawcy.
4. Kńdy Wykonawcamoże złoĘó Ęlko jedną ofertę.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu składania ofeń zostaną zwrócone Wykonawcom.

vI. DoDATKowE INT,oRMACJD,

Zamawiający ustanawia osoby do bieżąrych kontaktów:
- Jolanta Gerono, te1.75 73 03 593, email: jolanta.gerono@wodniknet.pl w sprawach formalno.prawnych,
- Marta GrzejszczaĘ tel. 75 73 03 585, email: matta.grzejsnzak@wodnik,net.pl w sprawach w spra,wach

organizacyjnych

vfl. wyKAZ ZAŁACZlrtrrÓw

Załącmiknr 1 - opis przedmiofu zamówienia
Zńącnik nr 2 - formularz ofefty
ZŃącznik nr 3 - wzór umowy
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