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ZAPROSZENIE 

 

Działając na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U z 2018r., poz.1986 ze zm.), niniejszym zapraszam do złożenia oferty cenowej na:  

 
„WYDAWANIE GAZETY LOKALNEJ „GŁOS NOWIN" dla Gminy Sitkówka - Nowiny, woj. 

Świętokrzyskie w 2019 r.” 

 

1. Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi polegającej na: 

1) Wydrukowaniu dwóch tysięcy pięciuset egzemplarzy jednego numeru miesięcznika „Głos 

Nowin": format A4 (210 cm x 297cm) w pionie, papier okładki - kreda błysk 130g, papier 

wnętrza – kreda błysk130g; kolorystyka: okładka - 4+4, wnętrze – 4+4; objętość gazety: 4 

strony (okładka-kolor) + 20 stron (wnętrze-kolor),w oparciu o materiały przekazane przez  

zamawiającego w formie pliku elektronicznego w formacie pdf, 

2) Dostarczeniu miesięcznika do siedziby Zamawiającego, w ciągu trzech dni roboczych od dnia 

otrzymania materiałów, celem sprawdzenia kompletności egzemplarzy przez uprawnionego 

pracownika Zamawiającego. 

2. Okres zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. 

3. W ofercie cenowej (wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia),  należy 

podać cenę jednostkową brutto za  realizację przedmiotu zamówienia w okresie jednego miesiąca. 

Zamawiający ustala, że podana przez Wykonawcę cena brutto jest ceną ryczałtową, która będzie 

obowiązywała przez cały okres trwania umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

powyższej usługi. 

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena - 100% -  

w ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie usługi objętej niniejszym zaproszeniem  

w okresie jednego miesiąca, która będzie podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Osobą uprawnioną do udzielenia informacji w sprawie niniejszego postępowania jest Pani 

Agnieszka Stępień tel. 41/347-50-53 w godz. 7.15 – 15.15 lub adres email: 

a.stepien@nowiny.com.pl.  

1. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej do dnia 16.01.2019 r. do godz. 15.00. 
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