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Zapytanie ofertowe 
 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie 
oferty cenowej na wykonanie usługi dystrybucji ulotek informacyjnych zgodnie z 
poniższym opisem przedmiotu zamówienia:  
 
 
I. Przedmiot zamówienia 
 
Dystrybucja 92.500 ulotek informacyjnych w formacie A5 do wszystkich skrzynek 
pocztowych na terenie Torunia 
 
 
II. Termin realizacji zamówienia: 2 – 9 marca 2018 r.  
 
 
III. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy posiadający doświadczenie w 
wykonywaniu kolportażu materiałów informacyjnych o podobnym charakterze oraz 
dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

 
 

IV. Sposób przygotowania oferty 
Przedstawiona oferta musi zawierać: 

• Cenę netto oraz cenę brutto zamówienia  
• Referencje od co najmniej dwóch zleceniodawców, dotyczące wykonania usługi 

kolportażu ulotek  na terenie całego miasta powyżej 50 tysięcy mieszkańców 
• Oświadczenie o terminie realizacji zamówienia 

 
V. Kryteria oceny ofert 

o cena: 95 pkt % 
o termin realizacji zamówienia: 5 pkt %. 

 
 
Punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru: 
 
                                             Całkowita cena brutto najniższej oferty 
Punkty oferty ocenianej = ------------------------------------------------------ x 95% + PZT 
                                             Całkowita cena brutto oferty ocenianej 
 
Gdzie PZT oznacza punkty za wskazany w oświadczeniu termin realizacji zamówienia liczony 
w liczbie dni. Oferent w oświadczeniu poda termin wykonania przedmiotu zamówienia. 
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 8 dni. W 
przypadku wskazania terminu realizacji przedmiotu zamówienia dłuższego niż 8 dni, oferta 
zostanie odrzucona. Punkty za kryterium „Termin realizacji zadania” będą przyznawane na 
podstawie przedłożonych oświadczeń w następujący sposób: 
 
 



l.p. Termin realizacji zamówienia wskazany  
przez oferenta 

Liczba punktów 

1 5 dni lub krócej 5 pkt % 
2 6 dni 3 pkt % 
3 7 dni lub dłużej 1 pkt % 

 
 
VI. Termin i sposób nadsyłania ofert  
Drogą elektroniczną, na adres m.kaminska@um.torun.pl w nieprzekraczalnym terminie 
do 16 lutego 2018, do godziny 13.30.  
 
 
Dodatkowych informacji udziela:  
p. Magdalena Kamińska, m.kaminska@um.torun.pl 

 
 
 

/-/ Paweł Piotrowicz 
 

Dyrektor 
Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 

Urzędu Miasta Torunia 
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