ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na dostawę .
1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie,
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin
2. Przedmiot zamówienia dostawa naklejek na pojemniki i kosze na odpady zmieszane
i segregowane
Kod CPV: 3192800-9
Nazwa zamówienia
Dostawa w partiach naklejek samoprzylepnych w ilości około 38 000 sztuk z możliwością
zwiększenia do 42 000 sztuk, na pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego,
przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych komunalnych i segregowanych.
Naklejki wykonane w dwóch formatach A- 4 i A-3.
3. WIELKOŚĆ DOSTAWY
1 . Naklejki formatu A-4

około 28 000 sztuk

2 . Naklejki formatu A- 3

około 14 000 sztuk

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Naklejki samoprzylepne, z napisem nieścieralnym, odporne na warunki atmosferyczne.
Tło naklejki białe.
Naklejka posiadać będzie logo zamawiającego, numer telefonu, kod odpadu oraz opis
zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku Dz.U.2017.19.
Napisy w kolorach zgodnych z w/w Rozporządzeniem.
5. Termin realizacji pierwszej partii zamówienia ( około 20% ilości zamówienia) 5 dni od
daty zaakceptowania wzoru naklejek. 4. Inne istotne warunki zamówienia.
5. Sposób przygotowania oferty. Ofertę złożyć należy wysłać na adres e-mail:
agnieszka.lipska@pgkkoszalin.pl oraz na adres mariusz.grab@pgkkoszalin.pl
lub złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
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ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
Sekretariat Przedsiębiorstwa
Termin złożenia oferty: Ofertę złożyć należy do dnia 19.10.2017r. do godz. 11:00.
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami
jest: Agnieszka Lipska nr telefonu 94/348-44-38, 508373464

6. Termin płatności – 30 dni od dnia realizacji zamówienia każdej partii naklejek.
7. Dostawa naklejek w partiach.

Informujemy, iż po zapoznaniu się z ofertami dopuszczamy możliwość prowadzenia
dalszych negocjacji. Złożenie oferty nie oznacza, iż PGK Sp. z o.o. dokona wyboru
jakiejkolwiek oferty, a Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od udzielenia
zamówienia bez podania przyczyny.
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