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Jelenia Góra, 29.08.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 TYS. EURO

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze (Zamawiający) z siedzibą przy ul. Matejki 28, 58-500 
Jelenia  Góra,  posiadające  numer  identyfikacyjny  NIP  611-18-63-368,  REGON  231083620, 
realizujące  w  ramach  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Dolnośląskiego Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału   turystycznego i kulturowego 
Dolnego  Śląska  (Turystyka   i  kultura),  Działanie  6.4  Turystyka  kulturowa, Projekt  pn.: 
„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze”

zaprasza  do  złożenia  oferty  cenowej  na usługę  publikacji  prasowej  promującej  projekt  pn.: 
„Modernizacja  i  rozbudowa  Muzeum  Karkonoskiego  w Jeleniej  Górze” współfinansowanego 
przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  oraz  z  budżetu 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie  o  szacunkowej  wartości  zamówienia  poniżej  14.000  euro  prowadzone  jest
z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r., 
Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji prasowej ogłoszenia promującego projekt pn.: 
„Modernizacja  i  rozbudowa  Muzeum  Karkonoskiego  w  Jeleniej  Górze”  w  prasie  o  zasięgu 
lokalnym obejmującym obszar następujących powiatów: Jelenia Góra, Kamienna Góra, Jawor, 
Lwówek Śląski, Lubań, Zgorzelec, Wojcieszów.

Wymagania dotyczące publikacji prasowej:
1) ogłoszenie w pełnym kolorze, zawierające tekst, grafikę oraz zdjęcia;
2) wielkość ogłoszenia: cała strona o wymiarach nie mniejszych niż 25x35 cm,
3) nakład nie mniejszy niż 10 tys. egz.,
4) jednorazowa publikacja w terminie 30.09.2011 r. 

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:
1) Po  wyłonieniu  wykonawcy  zamówienia,  zamawiający  przekaże  w  terminie  3  dni  tekst 

ogłoszenia, grafikę i zdjęcia.
2) Wykonawca  przekaże  zamawiającemu  propozycję  treści  ogłoszenia  na  minimum  7  dni 

przed datą planowanej publikacji w celu zatwierdzenia treści. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wnoszenia zmian w treści ogłoszenia.
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2. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 
zamówienia tj. wykonania, montażu, podatki i inne.
2) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podania  całkowitej  ceny  zamówienia  netto  i  brutto, 
wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku,  wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

3. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. TERMIN PŁATNOŚCI
1) Wykonawca wystawi fakturę końcową po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca złoży fakturę po wykonaniu przedmiotu zamówienia. Faktura będzie płatna w 

terminie  30  dni  od  daty  złożenia  Zamawiającemu  faktury  wraz  z  dokumentami 
rozliczeniowymi tj.  protokołem odbioru usługi oraz 10 egzemplarzy czasopisma (wydania 
zawierającego ogłoszenie) 

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Oferty  należy  składać:  w  formie  pisemnej  w  siedzibie  Muzeum  Karkonoskiego,

58-500 Jelenia Góra ul. Matejki 28 – sekretariat, lub przesłać faksem na nr 75 75 234 65 
albo na adres e-mail: muzeumjg@pbox.pl w terminie do dnia 05.09.2011 r. do godz. 10:00.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wniesienia do Zamawiającego.
Wszystkie oferty otrzymane po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom 
bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2011 r. o godz. 10:15.

2) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 
przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 1.

3) Informację  o  wybranej  ofercie  zamieścimy  na  naszej  stronie  internetowej 
www.muzeumkarkonoskie.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

Dyrektor
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

/-/ Gabriela Zawiła
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