
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 130.000,00 zł 

Nazwa i adres zamawiającego: 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie 

44 – 340 Godów 

ul. 1 Maja 93 

tel. 32 47 65 630 

e-mail: centrum@gckgodow.pl 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Druk gazety „Jesteśmy” 

Zakres obejmuje: 

1. Druk 12 numerów czasopisma o formacie A4  

2. Dotyczy wszystkich 12 numerów: 

Parametry publikacji: 
Wariant A.  
 papier okładka (4 strony): kredowy, błysk o grubości min.135 g/m2, pełen kolor; 
 papier stron środkowych (8 stron):  mat, o grubości min. 80 g/m2; pełen kolor; 
 zszycie w dwóch miejscach; 
 ilość: 1000 egzemplarzy miesięcznie 

Wariant B.  
 papier okładka (4 strony): kredowy, błysk o grubości min.135 g/m2, pełen kolor; 
 papier stron środkowych (8 stron):  mat, o grubości min. 80 g/m2; pełen kolor; 
 zszycie w dwóch miejscach; 
 ilość: 800 egzemplarzy miesięcznie 
 
Prosimy o wycenę w dwóch wariantach ilościowych A i B (parametry bez zmian) 

3. Transport na koszt wykonawcy na adres:  

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie 

44 – 340 Godów,  

ul. 1 Maja 93 

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia (wraz z dostarczeniem zamówienia Zamawiającemu) w 

terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania gotowych materiałów do wydruku. 

4. Ofertę należy złożyć w formie mailowej (w temacie: „Oferta na wydruk gazety „Jesteśmy”) lub pocztą  na adres  

Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie do dnia 14 lutego 2022 r. (liczy się data stempla 

pocztowego) do godziny 15:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Oferta na wydruk gazety „Jesteśmy”. 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 70% cena  
 30% dotychczasowe doświadczenie oraz jakość wykonywanych usług. Prosimy o dołączenie do oferty referencji 

za wykonane usługi wydruku w podobnym zakresie w 2020-2021 roku (min. 3) oraz 2 egzemplarzy publikacji o 
podobnych parametrach.  

 oferta cenowa powinna określać całkowity koszt wykonania powyższego zlecenia (12 numerów) z   
wyszczególnieniem ceny netto i brutto. 

 
6. Dodatkowe informacje:   

gazeta „Jesteśmy” posiada nr ISSN 

Kontakt: 

Tatiana Stopyra: centrum@gckgodow.pl tel. 32 47 65 630 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty (do 5 dni od zakończenia terminu  składania ofert) zamawiający zawiadomi 

telefonicznie wykonawcę, którego oferta została wybrana.  
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