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Zgodnie z art' 4 pkt. 8 Ustawy z dn' 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pub|icznych (t'j. Dz' U.
z 2013 r. poz' 907 z póżn" zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

oz naczenie sprawy : 2P.27 1.7 35.20 1 3

Dobrzeń Wielki, dnia 16 października 2013 r.

Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 'l4
46.081 Dobzeń Wielki
NIP: 991 049 55 69
tel. (77) 4695 524,
faks (77) 4695 525

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z rea|izacją pzez Gminę Dobrzeń Wie|ki projektu pn. "Budowa drogi gminnej
od ul. Wo|ności do terenów inwestycyjnyah w Czarnowąsach " wspołfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona|nego w ramach Regiona|nego
Programu operacyjnego Wojewódńła opolskiego na |ata 2007 _ 20,|3 auracam się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:

1. ogłoszenie w prasie w ramach promocji projektu
Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie w prasie o zasięgu regiona|nym ogłoszenia
o treści zgodnej z zaĘcznikiem nr 1 z uwzg|ędnieniem |ogotypów graficznych (logo Programu
Regiona|nego Narodowa Strategia Spójności, herb województwa opolskiego z podpisem Urząd
Marszałkowski Wojewódńlva opolskiego, emb|emat Unii Europejskiej z odwotaniem słownytn
do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Dalsze wymagania:
- peten kolor wydruku
- Wymiary ogńoszenia nie mniejsze niz 150x100mm i nie większe niz 170x130mm

Termin rea|izacji: jednorazowe ogłoszenie w dniu 30 października 2013 r.

Przy vtyborze ofeń Zamawiający będzie się kierował kryterium najnizszej ceny.

Jednocześnie anvracam się z prośbą o przesłanie oferty na załaczonvm formularzu (załqcznik
nr 2) na adres mai|owy |ub pocztą bądź. |eż. złożenie osobiście
w budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wie|kim, u|. Namysłowska, 46-081 Dobrzeń Wie|ki
do dnia 25.'10.2013 r.godz. 15.00.

Projekt pn. 'Budowa drcgi gminnej od u|. Wo|ności do terenów inwestycyjnych w Czamowąsach" r'lspółfinansołvany
przez Unię Europejskąze środkófl Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona|nego w ramach Regiona|nego Programu

operacyjnego Wojeuództwa opo|skiego na |ata 2007 -2o13
Umowa o dof|nansowańle nr RPoP.03.01.02.16.007,11 z dn|a 08.05.2012 r.
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