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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 
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Swarzędz, dnia 05.09.2014 r.  

RNWK 042.2.2014-74 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza do złożenia oferty  na wykonanie i 

dostarczenie materiałów promocyjnych dla zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu na terenie Gminy Swarzędz Etap III”, współfinansowanego  ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu e-inclusion. 

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Zamawiający wymaga, aby: 

 materiały promocyjne były wysokiej jakości, charakteryzowały się estetyką i 

elegancją oraz   starannością wykonania,  

 spełniały swoją funkcję i były trwałe w użytkowaniu, 

 nie ulegały trwałym uszkodzeniom podczas  normalnego użytkowania,  

 okres gwarancji na przedmiot zamówienia był nie krótszy niż okres 24 miesięcy 

od dnia podpisania protokołu odbioru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na artykułach wymaganych przez 

Zamawiającego trwałych nadruków odpowiednich logotypów zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i 

instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu” dostępnym na stronie 

internetowej POIG pod linkiem : 

http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_

proj_wersja_IV2014_czysty.pdf 

    Pozostałe logotypy wymagane zostaną dostarczone przez Zamawiającego w formie 

elektronicznej w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

3. Wykonanie materiałów promocyjnych powinno odbyć się po zaakceptowaniu wzorów 

graficznych przez Zamawiającego i posiadać parametry wskazane w zapytaniu 

ofertowym. 

a) Zamawiający dokona akceptacji projektów graficznych lub zgłoszonych do nich 

uwag w terminie do 3 dni roboczych, 

b) Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian lub poprawek do  

przedstawionego projektu graficznego w terminie do 3 dni roboczych. 

  4. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie pisemnego protokołu 

odbioru. 
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  5. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, traktuje się, 

jako   datę wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.  

    6. Wymagania odnośnie dostarczenia przedmiotu zamówienia: 

         wykonawca na koszt własny dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby 

Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, 

w opakowaniach spełniających następujące warunki :  
 opakowania powinny zabezpieczać produkty przed zniszczeniem, utratą cech 

jakościowych,  

 ułatwiające magazynowanie,  

 umożliwiające bezpieczny transport,  

 zapewniające wygodę w użytkowaniu (np.  łatwość otwierania, powtórnego 

zamknięcia opakowania). 

7. Zawarte w dalszej części zapytania zdjęcia materiałów promocyjnych stanowią jedynie 

wzorzec i zamawiający dopuszcza umieszczenie w ofercie materiałów podobnych 

spełniających te same funkcje i charakteryzujących się zbliżonymi parametrami.  

 

8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 15.10.2014 r. 

 

9. Oferty należy składać w terminie do dnia 15 września 2014r., do 

godziny 15.00  w formie: 
- pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1, 62-020 

Swarzędz,  

-  faksem na nr +48 65 12 211 

- e-mailem: umig@swarzedz.pl 
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II. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych.  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Mini latarka LED z karabińczykiem 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie 100 szt. mini latarek LED z 

karabińczykiem, zwanych materiałami promocyjnymi.  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

L.p. Nazwa artykułu Ilość Opis Uwagi 

1. Mini latarka LED z 

karabińczykiem 

 

Przykład: 

 

 

100 Specyfikacja : mini 

latarka metal z diodą LED   

 

Kolor: niebieski, czarny, 

czerwony  

Treść nadruku : wg 

wzoru A 

Metoda nadruku: grawer 

laser 

 

 

 

2. Notatnik EKO 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie 100 szt. notatnika EKO, zwanego 

materiałami promocyjnymi. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

L.p. Nazwa artykułu Ilość Opis Uwagi 

1. Notatnik eko 

 

 

 

Przykład: 

 

 

100 Specyfikacja: Notes. Karton.  

Notatnik w sztywnej oprawie, 

zawiera 60-70 czystych 

kartek z papieru po 

recyklingu. dołączony 

długopis z recyklingu. 

Kołooprawny 

 

Kolor: szara obwoluta z 

kartonu i niebieski pasek 

 

Treść nadruku : wg wzoru B 

Metoda nadruku : sitodruk, 

jeden kolor 
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3.Etui na płyty CD/DVD 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie 100 szt. etui na płyty CD/DVD, 

zwanych materiałami promocyjnymi. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

L.p. Nazwa artykułu Ilość Opis Uwagi 

2. Etui na płyty 

CD/DVD 

 

Przykład: 

 

 

100 Specyfikacja : Aluminiowe etui na 

12 płyt CD/DVD zapinane na suwak. 

 

Treść nadruku : wg wzoru B 

Metoda nadruku : grawer laser 

 Pakowanie : 

jednostkowo w 

opakowaniu 

foliowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pamięć Flash USB obrotowa 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie 100 szt. pamięci Flash USB, 

obrotowych, zwanych materiałami promocyjnymi. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

L.p. Nazwa artykułu Ilość Opis Uwagi 

1. Pamięć Flash USB 

obrotowa 

 

 

 

Przykład: 

 

 

100 Specyfikacja: Pendrive. 

Materiał: metal lakierowany, 

tworzywo sztuczne odporne na 

uderzenia i odbarwienie,  

pojemność: 4GB,  

kompatybilność:  

Kompatybilny z Windows ME/ 

2000/ 2003/ 2008/ XP/ Vista/ 7,  

MAC OS 9.1/X i z wyżej 

wymienionymi, interface : USB 

2.0 

 

Kolor: srebrny 

 

Treść nadruku : wg wzoru A 

Metoda nadruku : grawer 

laserowy  
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5. Kubek izotermiczny – termos 450ml  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie 100 szt. kubka izotermicznego - 

termosa 450ml, zwanego materiałami promocyjnymi. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

L.p. Nazwa artykułu Ilość Opis Uwagi 

1. Kubek 

izotermiczny– 

termos 450ml  

Przykład: 

 

 

100 Specyfikacja: Szczelny kubek 

izotermiczny o pojemności 450 

ml z próżnią pomiędzy 2 

ściankami ze stali nierdzewnej. 

wewnątrz kubka zastosowana stal 

18/8 o podwyższonej jakości.  

 

Treść nadruku : wg wzoru B 

Metoda nadruku : grawer 

laserowy 

Pakowany w biały 

kartonik.  

 

 

6. Zestaw gier logicznych w drewnianym pudełku 
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 100 szt. zestawów gier logicznych w drewnianym 

pudełku, zwanych materiałami promocyjnymi. 
 

Szczegółowy opis materiałów promocyjnych 

L.p. Nazwa artykułu Ilość Opis Uwagi 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw gier logicznych w 

drewnianym pudełku 

 

Przykład: 

 

 

 
 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja: zestaw 

minimum 3 gier logicznych 

w pudełku drewnianym 

 

Treść nadruku : wg wzoru 

B  

 

Metoda nadruku: laser 
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7. Długopis i ołówek z aluminium w ozdobnym pudełku 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie 100 szt. kompletów długopisów i 

ołówków z aluminium w ozdobnym pudełku, zwanych materiałami promocyjnymi.   
  

Szczegółowy opis materiałów promocyjnych 

L.p. Nazwa artykułu Ilość Opis Uwagi 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długopis i ołówek z 

aluminium w ozdobnym 

pudełku 

 

Przykład: 

 

 
 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja : 

Przyciskany długopis 

metalowy i ołówek z 

aluminium w ozdobnym 

pudełku. 

 

Kolor: długopis i ołówek 

– naturalny – metaliczny 

lub czarny, opakowanie – 

pudełko kartonowe 

 

Treść nadruku : wg 

wzoru A 

 

Metoda nadruku : 

długopis - grawer, 

opakowanie – trwała 

technika nadruku w 

pełnym kolorze, 

jednostronny, na 

zewnętrznej płaszczyźnie 

wieczka  

 

 

8. Papierowe torby reklamowe 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie 100 szt. papierowych toreb 

reklamowych zwanych materiałami promocyjnymi. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

L.p. Nazwa artykułu Ilość Opis Uwagi 

1. Papierowa torba 

reklamowa 

 

Przykład: 

 

100 Specyfikacja : papier ekokraft 

90gram z uszkami z papieru 

skręcanego  

 

Wymiary :  

Wysokość torby : 32 

Szerokość torby : 24 
 

Kolor : eko  

Treść nadruku : wg wzoru B 

Metoda nadruku : sitodruk, 

jeden kolor 

Pozycje zamówienia 

od 1 do 7 powinny 

zostać dostarczone w 

komplecie torbie 

reklamowej opisanej 

w poz. 8 
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III. Wzór treści nadruku do wykonania na materiałach promocyjnych w poz. 1 – 8. 

 

A. Wariant minimum zestawu logotypów: 

 

 
 

B. Wariant pełnego zestawu logotypów: 

 

 


