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Zapytanie ofertowe przeprowadzone na zasadach Rozeznania Rynku 
 

1. Zamawiający : 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 45-004 Opole,                                      

ul. Marii Konopnickiej 6. 

zaprasza do złożenia oferty na: 

2. Nazwa zamówienia: Redakcja techniczna, korekta językowa, skład komputerowy, 

druk i dostawa Informatora na potrzeby projektu „Opolski senior – zapewnienie 

wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”  Projekt współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- 

Integracja Społeczna. Działanie: RPOP.08.01.00 -16-0012/18 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Informator będzie wydawany raz w roku. 4 

wydania po 1000 szt.( jedno wydanie)  Składanie/korekta/ łamanie/ drukowanie – 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w               załączniku numer 1. 

4. Termin realizacji zamówienia 7 dni od otrzymania zlecenia. 

5. Kryteria oceny ofert : cena 

6. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty pocztą lub osobiście na adres: Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 45-004 Opole, ul. Marii 

Konopnickiej 6, z tym, że oferty składane w formie pisemnej przyjmowane będą w 

godzinach urzędowania Zamawiającego tj.: poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek-

czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00 w dni tygodnia od poniedziałku do 

piątku lub e-mailowo : opolskisenior@tskn.opole.pl.  Termin składania ofert upływa 

01.06.2020 roku 

7. Warunki płatności przelew 

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 

polskim  . 
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9. Opis sposobu obliczenia ceny : najniższa ceny oferty/cena badanej oferty x 100 pkt. 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Agnieszka Stąpor. 

11. Cel zamówienia : Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Opolski senior – 

zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom” realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014– 

2020 Osi Priorytetowej RPOP.08.00.00 Integracja Społeczna Działanie RPOP.08.01.00 

Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. 

 

 

       podpis 

 

       ………………… 

 

       (osoby do kontaktów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


