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Szanowni Państwo,

Karlino, 17.02.2011 r.

Z zachowaniem uczciwej konkurencji, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nr POIG.06.02.02-00-
046/10-00 § 12 dotyczącym konkurencyjności Gmina Karlino w związku
z realizacją projektu: "Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez
wykonanie działań studyjno koncepcyjnych w Gminie Karlino."
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, planuje publikację 2 ogłoszeń
w czasopismach branżowych (nieruchomości, biznes, tereny inwestycyjne -
czasopisma, które trafiają do kadry zarządzającej przedsiębiorstw, firm
konsultingowych, ambasad, są dystrybuowane podczas targów nieruchomości
w Polsce i za granicą oraz inne, przez które można nawiązać kontakt z potencjalnymi
inwestorami lub prowadzić promocję terenów inwestycyjnych Gminy Karlino).

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z zapytaniem o to, czy
gotowi są Państwo wykonać nam w/w usługę?

Gmina Karlino w załączeniu przesyła zapytanie ofertowe na publikację
2 ogłoszeń w czasopiśmie branżowym.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, to prosimy o złożenie
w terminie do 28 lutego 2011 r. oferty, zgodnie z przedstawionymi kryteriami.

W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt z Panią Magdaleną
Jaworską-Dużyńską (tel. +4894311 3509, e-mail: karlino@infocentrum.com.pl).

Z poważaniem

Burmistrz

Wald~MiŚkO
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Zapytanie ofertowe nr 1/2011-GP.0714-30/10
(dotyczy umieszczenia ogłoszenia w czasopiśmie branżowym)

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Karlino
ul. Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na umieszczeniu materiału dot. terenów
inwestycyjnych Gminy Karlino oraz informacji o realizacji projektu, w ramach projektu "Zwiększenie
atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych
w Gminie Karlino" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi
inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie
6.2.2. Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów
inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku
międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Format ogłoszenia A4 lub zbliżony, jednak nie mniej niż % A4

- druk kolorowy na podstawie materiałów (w postaci plików graficznych JPG, plików tekstowych
i innych) dostarczonych przez Zamawiającego

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2 publikacje do końca III kwartału 2011 r. (I, II lub
III kwartał 2011 r.)
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IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- posiadać datę sporządzenia,
_zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę·

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

karlino@infocentrum.com.pl , faksem na nr: 94 311 35 09, poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na dres: Urząd Miejski w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino do dnia
28.02.2011 r.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.03.2011 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230
Karlino oraz na stronie internetowej pod adresem www.karlino.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę·
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.karlino.pl
VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.karlino.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Magdalena Jaworska-Dużyńska pod numerem telefonu 94 311
3509 oraz adresem email: karlino@infocentrum.com.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
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FORMULARZ OFERTOWY:
Zapytanie ofertowe nr 1/2011-GP.0714-30/10

(dotyczy umieszczenia ogłoszenia w czasopiśmie branżowym)

1. Nazwa, adres, dane kontaktowe Wykonawcy:
.......................................................................................................................................
0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Tytuł czasopisma branżowego:
....................................................................................................................................

3. W jakich terminach jest wydawane?
D Raz w roku
D Raz na kwartał
D Raz na pół roku
D Raz w miesiącu
D Raz w tygodniu
D Raz na dwa tygodnie
D Inne - jakie? (należy wpisać)

3. Zasięg i sposób dystrybucji czasopisma branżowego (grupy docelowe- opis):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
orma OQłoszemaI cena:

Nazwa Cena netto Cena brutto
1 strona ogłoszeniowa wydruk
w kolorze

2. Inne opłaty związane
z umieszczeniem ogłoszenia
(jeżeli występują)

SUMA

5.Możliwe terminy realizacji zamówienia w l, II lub III kwartale 2011r:

............................................................................ - .

....................................................................................................................................

.............................................
Podpis osoby upoważnionej

Załączniki:
- do oferty należy załączyć formularz zlecenia
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