Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie podejmie współpracę z firmą zajmującą się kolportażem oraz rozklejaniem plakatów na terenie miasta Bełchatowa oraz powiatu bełchatowskiego.










	

**Na etapie sporządzania umowy wymagana będzie od Wykonawcy lista miejsc, w których realizowana będzie kampania plakatowa. Lista  zawierać będzie wykaz lokalizacji na terenie miasta oraz wykaz miejsc i miejscowości na terenie powiatu bełchatowskiego. 
Oferent może zaproponować własną listę miejsc do plakatowania w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań Zamawiającego. W takim wypadku cena będzie wyliczana jednostkowo, tj. cena / ilość miejsc (cena za rozklejenie jednego plakatu).
MCK zakłada realizację min. 10 akcji na terenie miasta Bełchatowa oraz min. 10 akcji na terenie powiatu bełchatowskiego oraz nie więcej niż 30 akcji na terenie bełchatowskich szkół i przedszkoli w okresie od 01.02. do 31.12.2019r.

Liczba kampanii plakatowych może ulec zwiększeniu w ciągu roku.



W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Działem Marketingu pod nr tel.044 6351910. Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik Nr 1.






























Załącznik Nr 	1

.................................., dnia.............................


FORMULARZ OFERTY NA KOLPORTAŻ MATERIALÓW PROMOCYJNYCH

	Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:……...........................................................................................................................................
Adres:.....................................................................................................................................................
NIP:........................................................................................................................................................
REGON..................................................................................................................................................
	Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:

	Kampania plakatowa 1

	cenę netto:.......................................................zł

                	    podatek VAT:...................................................zł
                            cenę brutto:.....................................................zł

	cenę netto:.......................................................zł

                	    podatek VAT:...................................................zł
                            cenę brutto:.....................................................zł

	Kampania plakatowa 2

	cenę netto:.......................................................zł

                	    podatek VAT:..................................................zł
                            cenę brutto:.....................................................zł

	 

                	    podatek VAT:...................................................zł
                            cenę brutto:.....................................................zł

	Kampania plakatowa 3 

	cenę netto:.......................................................zł

                	    podatek VAT:...................................................zł
                            cenę brutto:.....................................................zł

	cenę netto:.......................................................zł

                	    podatek VAT:...................................................zł
                            cenę brutto:.....................................................zł

	Kampania plakatowa 4 

	cenę netto:.......................................................zł

                	    podatek VAT:...................................................zł
                            cenę brutto:.....................................................zł

	cenę netto:.......................................................zł

                	    podatek VAT:...................................................zł
                            cenę brutto:.....................................................zł

	Kampania plakatowa 5 

	cenę netto:......................................................zł

                	    podatek VAT:..................................................zł
                            cenę brutto:.....................................................zł


ŁĄCZNA WARTOŚĆ USŁUGI PLAKATOWANIA WRAZ Z TRANSPORTEM I MATERIAŁAMI:

			    Cena netto:…………………………………..zł
			    Podatek VAT:………………………………...zł
			    Cena brutto:………………………………….zł


3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.



............................., dn............................			...............................................................
									        ( podpis osoby uprawnionej)



KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
	

	

	
	
	



