Toruń, dnia 21,05.2018
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Fundacja Biuro Kultury, ul. Św. Ducha ża/ż,87-1Q0 Toruń, NlP: 956 2L7 29 17 zaprasza do
składania ofert cenowych na usługę w zakresie oprawy identyfikacji graficznej, materiałów
reklamowych i video Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest, który odbędzie się
w Toruniu w dniach 20 - 28 października 20].8 r.

l.

opis przedmiotu zamówienia
L Przedmiotem zamówienia jest:
a) usługa wykonania kompleksowej oprawy identyfikacji graficznej, materiałów
reklamowych i video Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest.

Zamawiający dopuszcza możliwośćskładania ofert w ramach współpracy barterowej.

zakres przedmiotu zamówienia obeimuie:
t. przygotowanie identyfikacji graficznej w zakresie motywu głównego MFF Tofifest,
2. przygotowanie materiałów reklamowych MFF Tofifest,

3.

przygotowanie materiałów video MFF Tofifest.

ll. Termin dostarczenia materiałów, o których mowa w zakresie przedmiotu zamówienia
].0

września20].8 roku.

lll. krvteria ocenv
Zamawiający dokona oceny waźnych ofert na podstawie następującego kryterium:
t. Cena brutto - LOOo/o
lV. Forma. Termin i Mieisce złożenia ofertv:
Poczty elektronicznej na adres: contact@_tofifest.pl lub na adres: Fundacja Biuro Kultury, Św. Ducha
2a/2,87-100 Toruń nie później niż do dnia 28.05.2018 do godziny 15:00

1.
2,
3.
4.

Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 29.05.2018 r.

Oferty złożonepo terminie nie będą rozpatrywane.
Termin związania ofertą wynośi180 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający może przedłużyćtermin przesyłania ofert, O przedłużeniu. terminu składania
ofert Zamawiający zamieści informację na swojej stronie internetowej.
Wykonawca może przed uptywem terminu przesłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5.
6, W
7.

toku badania

i

oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treścizłożonych ofert,
Zamawiający złozy zamówienie usvykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

8.

Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Katarzyna Jaworska (tel. 56 652
20 L0, emai

v.

l

- contact@tofifest.

pl ).

lnformacie dotvczace wvboru ofertv

O

wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich

Wykonawców, którzy złożylioferty.

vl. przesłanki odrzucenia ofertv
Za mawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1. Jej treśćnie będzie odpowiadać treścizapytania ofertowego.
2. Zostanie złożonapo terminie składania ofert.
3. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
vll.zamawiaiacv unieważni postepowanie gdv:
cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyĆ na
sfinansowanie zamówienia, nie zostanie złożona żadna oferta lub postępowanie obarczone jest
wadą uniemoźliwiającą zawarcie żadnej umowy.
I

vlll.wvkaz dokumentów niezbednvch do złożenia ofertv:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest przetargiem w rozumieniu art. 70 Kodeksu Cywilnego
,,Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego
nie łączy się z koniecznościązawarcia przez niego umowy"

s Fundac|l

,]i" Biuro Kultury
ui i,ł.)l::,ł,a2al2
97'l,.]*r i 0 i] U Ń
NlP 9562li zu, i, REGON 340,168325

i

