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OST.271.1.32.2019 
Gmina Krapkowice 

ul. 3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 

Tel. 77 44 66 841 

e-mail: d.wojcik@krapkowice.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

 

Wykonanie usługi 

 

Istotne warunki zamówienia: 

I. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii medialnej – promocja  

w mediach (radio) w ramach prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych 

dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na potrzeby projektu „Zdrowa 

Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej 

VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 

społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).   

II. Szczegółowy opis istotnych warunków zamówienia: 

Opis usługi 
Liczba kampanii 

medialnych 

Liczba emisji 

spotów medialnych 

Maksymalna długość 

pojedynczego spotu 

Kampania 

medialna (ok. 1 

miesiąc) – 

promocja w 

mediach (radio) 

1 
minimum 60 spotów 

 
Do 30. sekund 

 

III.  Informacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

1. Spot medialny zostanie dostarczony przez Zamawiającego. 

2. Spoty będą emitowane w paśmie najlepszej słuchalności tj. pomiędzy godziną 6.00-20.00. 

 

IV. Termin realizacji: 

kampania medialna – okres: wrzesień  – październik 2019 r. 

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres: 

47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 do 02.09.2019 r. 

Faksem na numer 77/ 44 66 888 lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: 

d.wojcik@krapkowice.pl  

 

 

 

mailto:d.wojcik@krapkowice.pl


 

 

  

2 | S t r o n a  

 

 

Oferta powinna zawierać: 

1. Nazwę firmy i adres oraz osobę/y upoważnioną/e do jej reprezentowania,  

w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – imię  

i nazwisko wykonawcy i jego adres 

2. Cenę ofertową netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Cena ofertowa zawiera  wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia wraz z 

kosztami  bez których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe,  

3. Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktów z zamawiającym, 

4. Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta. 

 


