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ZAPYTANIE CENOWE 

 

Zamawiający : Gmina Gryfów Śląski zaprasza do złożenie oferty na:  

 

1. Opracowanie dokumentu końcowego- załącznika do uchwały Rady Miejskiej 

Gminy Gryfów Śląski w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju  Gminy i 

Miasta Gryfów Śląski na lata 2014-2020”,  

2. Skład i wydruk dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju  Gminy i Miasta Gryfów 

Śląski na lata 2014-2020” w ilości 100 egz.  

3. Wykonanie i dostawa następujących  materiałów promocyjno-biurowych: 

a) Długopisy – 500 sztuk 

Materiał: korpus metalowy koloru czarnego pokryty lakierem satynowym z nadrukiem:   

- logo gminy Gryfów Śląski (wzór logo dostarczy zamawiający) 

- logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi 

oznaczania projektów PROW 2007-2013, dostępne na stronie: 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/prow-kopia/informacja-i-promocja/promocja-

projektow/ 

(nadruk grawer, powierzchnia nadruku dostosowana do pola zadruku zapewniająca 

czytelność znaków).  

Mechanizm przyciskany, automatyczny, sprężynowy.  

Wkład z niebieskim tuszem. Wymiary min. 13,4 cm x Ø 0,9 cm 

Przełącznik, końcówka, klips oraz pierścień na łączeniu korpusu chromowane. 

b) Notesy – 300 szt. 

Klejone, format A5, kratka, materiał biały, gładki papier 80 g/m3, okładka twarda kolor 

niebieski (gramatura 200 - 400 g/m2),   

-logotypy na każdej kartce notesu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania 

projektów PROW 2007-2013, dostępne na stronie: 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/prow-kopia/informacja-i-promocja/promocja-

projektow/ 



c) SKOROSZYTY BIUROWE  - 300 szt.  

-  wytrzymały karton jednostronnie biały  -  gramatura 200 - 400 g/m2 

-  rozmiar 23x31 cm (A4+) 

-  metalowy wąs 

-  znakowanie: nadruk na wierzchniej stronie 4+0 zawierający logotypy zgodne  z    

zasadami   promocji   RPO WD  –  dostępne  na  stronie: 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/prow-kopia/informacja-i-promocja/promocja-

projektow/ 

d) Papier kserograficzny biały 80g A4 – 20 ryz. 

e) Papier kserograficzny biały 80g A3 –   5 ryz. 

f) Tonery do kserokopiarki Canon IR2270 – 3 szt. 

g) Bawełniana torba na zakupy z krótkimi uszami (wym. 37x42 cm) – 300 szt. 

 Znakowanie: logotypy na wierzchniej stronie zgodne  z  zasadami   promocji   RPO WD       

dostępne  na  stronie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/prow-kopia/informacja-i-

promocja/promocja-projektow/ 

                    h) Flipchart – 2 szt. 

Powierzchnia suchościeralna-magnetyczna, blat wykończony profilem aluminiowym, 

regulowana wysokość , stały kąt pochylenia , docisk papieru z regulowanym rozstawem 

bolców do bloków -podstawa jezdna pięcioramienna trzy kółka z hamulcem, półka na 

markery , kolor srebrno grafitowy, rozmiar 72x103  

Znakowanie: logotypy na wierzchniej stronie zgodne  z  zasadami   promocji   RPO WD       

dostępne  na  stronie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/prow-kopia/informacja-i-

promocja/promocja-projektow/          

                     i)  Blok do flipcharta – 5 szt. 

                     j) Markery do flipcharta – 6 kpl. 

                   Treść oferty: 

1. Nazwa wykonawcy i adres 

2. NIP i REGON 

3. Numer rachunku bankowego 

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:  

a) opracowanie dokumentu końcowego- załącznika do uchwały Rady Miejskiej 

Gminy Gryfów Śląski w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju  Gminy i Miasta 

Gryfów Śląski na lata 2014-2020”. 



Cenę brutto…………………………zł.(słownie zł…………………………………………………………..), 

która równa się ilości godzin pracy………………………………. pomnożoną przez stawkę za 

1 godz. pracy……………………………zł. brutto. 

 

b) Skład i wydruk dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju  Gminy i Miasta Gryfów 

Śląski na lata 2014-2020” w ilości 100  szt. (po 60 stron każdy egzemplarz) 

Cenę brutto…………………………zł.(słownie zł…………………………………………………………..), 

która równa się ilości egzemplarzy ………………………………. pomnożoną przez stawkę za 

1 egzemplarz ……………………………zł. brutto. 

 

c) Wykonanie i dostawę następujących  materiałów promocyjno-biurowych: 

 

-  długopisy – 500 sztuk, 

- notesy – 300 sztuk, 

-  skoroszyty biurowe  - 300 szt. 

- papier kserograficzny biały 80g A4 – 20 ryz. 

- papier kserograficzny biały 80g A3 –  5 ryz. 

- tonery do kserokopiarki Canon IR2270 – 3 szt. 

- bawełniana torba na zakupy z krótkimi uszami (wym. 37x42 cm) – 300 szt. 

- flipchart – 2 szt. 

- papier – 5 szt. 

-  markery do flipcharta – 6 kpl. 

Cenę brutto…………………………zł.(słownie zł…………………………………………………………..)  

 

Materiałami źródłowymi do opracowanie dokumentu końcowego- załącznika do 

uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w sprawie przyjęcia „Strategii 

Rozwoju  Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2014-2020”,  będą materiały 

wypracowane w czasie pięciu warsztatów strategicznych oraz materiały będące w 

posiadaniu zamawiającego: własne zasoby oraz informacje uzyskane z różnych 

instytucji. 

Termin realizacji zamówienia: 

1. Opracowanie dokumentu końcowego- załącznika do uchwały Rady 

Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju  

Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2014-2020”: 18 październik 2013r. 



2. Skład i wydruk dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju  Gminy i Miasta 

Gryfów Śląski na lata 2014-2020”: 31 październik 2013r. 

3. Wykonanie i dostawa następujących  materiałów promocyjno-biurowych:  

20 czerwca 2013r.   

  

   

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania od 

numeru 1 do numeru 3. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę 

zadań. 

 

  

  

 

 Oferty należy złożyć mailem na adres : sekretariat@gryfow.pl w terminie do 23 maja 

2013r. do godz. 12.00. 

 Należność płatna przelewem w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania faktury. 

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w w/w zapytaniu cenowym. 

 

 

 

 

 

 

………………………………       ………………………………….. 

(Miejscowość, data)       (Podpis wykonawcy) 
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