
  

Zgorzelec, dnia 29.12.2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

dotyczy zamówienia:  

Wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych  projektu pn. „Poprawa efektu 

energetycznego w obiektach WS – SP ZOZ w Zgorzelcu” współfinansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-

2014. 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny  

Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 

ul. Lubańska 11-12 

59-900 Zgorzelec 

NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zapytania ofertowego stanowi wykonanie oraz dostawę materiałów 

promocyjnych  projektu pn. „Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS – SP 

ZOZ Zgorzelec” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym w brzmieniu określonym w 

Zał. nr 1. oraz zawierać koncepcję wykonania – przykładowy wzór graficzny . 

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

Beneficjent projektu może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień 

dotyczących złożonej oferty. 
 
Specyfikacja: wykonanie materiałów promocyjnych (zgodnie z uwagami zawartymi w 
podręczniku komunikacji wizualnej oraz wymogami dotyczącymi informacji i promocji 
dostępnej na stronie: http://www.ngofund.org.pl/wp-
content/uploads/2013/08/Wytyczn_Podrecznik_wizualizacji.pdf) –  

http://www.ngofund.org.pl/wp-content/uploads/2013/08/Wytyczn_Podrecznik_wizualizacji.pdf
http://www.ngofund.org.pl/wp-content/uploads/2013/08/Wytyczn_Podrecznik_wizualizacji.pdf


  

 
 
 
 
 
Każdy z materiałów promocyjnych powinien zawierać nadruk : 
 

Loga:    oraz napis : Projekt pn. „Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS – 

SP ZOZ w Zgorzelcu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2009-2014” http://eeagrants.org ; www.zozpee.zgol.pl. 

 

Rodzaje materiałów promocyjnych oraz ich ilości: 

1. Długopis 200 szt – materiał z recyklingu, nadruk pełen kolor lub grawer. 

2. Długopis drewniany z włącznikiem w kształcie bajkowej postaci 100 Szt. – 

wykonany z drewna, wkład niebieski, nadruk  jednokolorowy. 

3. Pamięć USB 150 szt. - pojemność minimum 4 GB; drewniany/ekologiczny, 

kształt prostopadłościanu. Nadruk pełen kolor na korpusie urządzenia. 

4. Torba bawełniana 200 szt.,: wymiar minimum 38 cm +/- 2 cm x 0,2 cm +/- 2 cm 

x 41 cm cm +/- 2 cm, mocny, noszenie torby na ramieniu - długie uszy. Nadruk pełen 

kolor. 

5. Smycz 200 szt., zakończona metalowym karabińczykiem, nitowana lub szyta, 

złączka metalowa, nadruk pełen kolor, szerokość min.15 mm. 

6. Kubek ceramiczny o pojemności min 270 ml, biały. Wykonawca zobowiązuje się 

do przedstawienia  min. 2 rodzajów kubków, z których Zamawiający wybierze 1. Na 

wybranym rodzaju kubka  nadruk(na  zewnątrz,  na  około). 

7. Parasol   90 szt. z   zakrzywioną  drewnianą rączką, 90 szt.   8   paneli   o 

wymiarach: wysokość 100cm ±5 cm średnica 120cm ±10cm. Wykonawca 

zobowiązuje się do przedstawienia 2 rodzajów parasoli, z których Zamawiający 

wybierze 1.  

8. Torba papierowa z uchwytem 100 szt.–papier eko lub bawełniany, wymiary 

108+/-10mmx80+/-10mmx220 +/- 10mm .  

9. Uchwyt na torebkę 90 szt. , rozmiar 4 +/- 2cm x 4 +/- 1cm x 0,5+/- 1cm.  

10. Plecak z linką 50 Szt. materiał poliester/ bawełna kolor: niebieski/granatowy/żółty/zielony, 

http://eeagrants.org/


  

rozmiar: 65 +/- 2cm x 38 +/-3 cm. 

11. Zestaw artykułów plastycznych (kredki, mazaki, farby itp.) zestaw artysty składający się z  

67 części wszystko zapakowane w drewnianym pudełku 2 szt. 

12. Układanka edukacyjna w  przeźroczystym pudełku 100 Szt. wymiar: 4 +/- 1 cm x 4 +/- 1 cm 

x 4 +/- 1 cm.  

 

 Łączną cenę oferty należy podać według następującego wzoru: 

Wartość netto (w PLN) + Podatek VAT (procentowo oraz kwotowo 
w PLN) = Wartość całkowita brutto (liczbowo i słownie w 
PLN) 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem e-mail, poczty, kuriera 

lub też dostarczona osobiście na adres: WS-SP ZOZ w Zgorzelcu, ul. 

Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec, Budynek Administracji, pokój nr 23 lub 

mailowo na adres: marketing@spzoz.zgorzelec.pl do dnia 11.01.2017 r.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę. 

VI. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert według kryterium  100 % cena. 

 

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Wyłoniony Wykonawca o wyborze jego oferty zostanie poinformowany przez Zamawiającego 

telefonicznie lub mailowo w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Anna Zawadowicz pod numerem telefonu +48 75 77 22 

885 oraz adresem email: marketing@spzoz.zgorzelec.pl 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 11.01.2017r. 

W umowie na wykonanie zamówionej usługi znajdą się zapisy dotyczące: 

1. Czasu zawarcia umowy – od stycznia 2017r. do lutego 2017r. 

2. Firma zobowiązuje się do przedstawienia co najmniej 2 wizualizacji umieszczonych 

logotypów na wybranych materiałach, z których Zamawiający wybierze jedną 

ostateczną wersję. Firma zobowiązuje się do ewentualnego przeprojektowania 

przedstawionych materiałów zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 

mailto:marketing@spzoz.zgorzelec.pl


  

3. Firma zobowiązuje się do dostarczenia materiałów promocyjnych na swój koszt do 

siedziby biura projektu.  

IX Inne postanowienia  

W przypadku składania oferty w formie pisemnej na kopercie należy umieścić napis 

„Oferta na Wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych  projektu pn. 

„Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS – SP ZOZ w Zgorzelcu” 

współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2009-2014. 

  

X Warunki płatności: 

Płatność na rzecz Wykonawcy będzie realizowana raz w miesiącu po przedłożeniu 
rachunku. 

  

Załączniki: 

1. Formularz oferty 



  

 

Załącznik nr 1 

 

….……………….., dn. …………………… 

 

………………………………………….. 

(pieczęć oferenta) 

OFERTA  
 
Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 29.12.2016 r. dotyczącego: Wykonanie oraz dostawę 
materiałów promocyjnych  projektu pn. „Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS – SP ZOZ w 
Zgorzelcu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014.oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie: 
 

OFERTA CENOWA 

Dane oferenta:  

...................................................................................................................................................................

..................................................................................... 

Nazwa: 

...................................................................................................................................................................

..................................................................................... 

Adres: 

...................................................................................................................................................................

..................................................................................... 

Tel.: ................................................................ 

NIP: .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

W odpowiedzi na zapytanie o cenę usługi Wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych  

projektu pn. „Poprawa efektu energetycznego w obiektach WS – SP ZOZ w Zgorzelcu” 

współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2009-2014.  przedstawiam ofertę cenową. 

 

Cena brutto: ........................................................... 

Łączna cena brutto: ............................................. (słownie: 

.................................................................................) 

 

 

 

 .......................................................... .......................................................... 

 (miejscowość i data) (pieczątka i podpis) 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i zdobyłem konieczne informacje 

do przygotowania oferty. Oświadczam, że posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do 

wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę oraz 

dysponuję potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania 

ofertowego.  

 

 

__________________________________ 

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Lp. Nazwa wraz z opisem Ilość 
sztuk 

Wartość 
netto 

podatek 

VAT 

Wartość brutto 

1 Długopis– materiał z recyklingu, nadruk 

pełen kolor lub grawer. 

 

200    

2 Długopis drewniany z zabawną główką : 

nadruk jednokolorowy 

100    

3 Pamięć USB - pojemność minimum 4 GB; 

drewniany/ekologiczny, kształt 

prostopadłościanu. Nadruk pełen kolor na 

korpusie urządzenia  

150    

4 Torba bawełniana wymiar minimum 38 cm x 

0,2 x 41 cm, mocny, noszenie torby na 

ramieniu - długie uszy. Nadruk pełen kolor 

 

200    



  

5 Smycz . zakończona metalowym 

karabińczykiem, nitowana lub szyta, 

złączka metalowa, nadruk pełen kolor, 

szerokość min.15 mm. 

200    

6 Kubek ceramiczny o pojemności min. 270 

ml, biały. Wykonawca zobowiązuje się do 

przedstawienia 3 rodzajów kubków, z których 

Zamawiający wybierze 1. Na wybranym 

rodzaju kubka  nadruk(na  zewnątrz,  na  

około). 

 

 

70    

7 Parasol   z   zakrzywioną  drewnianą rączką,   

8   paneli   o wymiarach: wysokość 100cm ±5 

cm średnica 120cm ±10cm. Wykonawca 

zobowiązuje się do przedstawienia 2 

rodzajów parasoli, z których Zamawiający 

wybierze 1.  

90    

8 Torba papierowa z uchwytem– papier eko 

lub bawełniany, wymiary 108+/-10mmx80+/-

10mmx220 +/- 10mm 

100    



  

9 Uchwyt na torebkę, rozmiar 4 +/- 2cm x 4 +/- 1cm x 

0,5+/- 1cm  

90    

10. Plecak z linką materiał poliester/ bawełna kolor: 

niebieski/granatowy/żółty/zielony, rozmiar: 65 +/- 2cm 

x 38 +/-3 cm. 

 

50    

11. Zestaw artykułów plastycznych (kredki, mazaki, 

farby itp.) zestaw artysty składający się z 67 części 

wszystko zapakowane w drewnianym pudełku 

2    

12. Układanka edukacyjna w  przeźroczystym pudełku 

wymiar: 4 +/- 1 cm x 4 +/- 1 cm x 4 +/- 1 cm.  

 

100    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


