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Sułkowice, dnia 14.04.2014 r. 
JRP.056.01.2014 

 

 
 

Rozeznanie cenowo – rynkowe 
 

 
W zakresie oszacowania kosztów Wydruku ulotek promocyjnych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 
 
Przedmiot zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest wydruk ulotek promocyjnych wykonanych zgodnie z ,,Zasadami 
promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007 – 2013” dostępnymi na stronie 
http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20090722_Zasady_promocji_benef_POIiS_final.pdf. 
Ulotki zawierać muszą obowiązujące logotypy zgodne z wytycznymi dotyczącymi oznaczania 
projektów realizowanych w ramach PO IiŚ, informację o współfinansowaniu projektu ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.  
Projekt graficzny zostanie opracowany przez Zamawiającego.  
Zamówienie obejmuje wydruk ulotek oraz koszt dostawy zamówienia. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 
Ulotka promocyjna formatu A5 po złożeniu (wysokość 210 mm, szerokość 148 mm), 8 
stron, druk dwustronny, 2 x zszywany na grzbiecie, kolory 4+4,  kreda błysk 150g, 
nakład 1000 sztuk. 
 

Termin realizacji zamówienia: 
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 30.04.2014 roku i dostarczyć do siedziby 
Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Sułkowicach Rynek 1, 32-440 Sułkowice. 
 
Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dnia jego odbioru. 
 
Cel zamówienia: 
 
Celem zamówienia jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii 
Europejskiej w projektach realizowanych w ramach POIiŚ. Ponadto celem takich działań jest 
zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji 
projektów w ramach POIiŚ, istotnych dla zwiększenia konkurencyjności kraju i regionów.  
 
Ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania prosimy przesłać drogą 
elektroniczną na adres jrp@sulkowice.pl lub faxem na numer 12 272-14-22 lub złożyć osobiście w 
Urzędzie Miejskim w Sułkowicach pok. 117 – w terminie do dnia 17.04.2014 r.. 
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Dane oferenta (pieczęć)       Załącznik do Rozeznania  

cenowo – rynkowego 
 
 

 

 

Formularz oferty 
 
Oferujemy wykonanie zamówienia: 
Wydruk ulotek promocyjnych dotyczących projektu pn. ,,Program zaopatrzenia w wodę 
oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Sułkowice – część I” 
  
 
Cena: 
 

Ulotka promocyjna – nakład 1.000 szt. Cena netto Cena brutto 

 
  

 
 

Nazwa zadania:  Ulotka promocyjna formatu A5 po złożeniu (wysokość 210 mm, 
szerokość 148 mm), 8 stron, druk dwustronny, 2 x zszywany na 
grzbiecie, kolory 4+4,  kreda błysk 150g, nakład 1000 sztuk - 
dotyczy zadania nr 10 – promocja projektu, zgodnie z  harmonogramem 
realizacji projektu)  

 
Tytuł projektu:  Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania 

  ścieków w gminie Sułkowice - część I 
 
 
Uwagi: 
 
 
Nazwa firmy, adres 
i dane kontaktowe: 

mailto:sułkowice@sulkowice.pl

