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Projekt wspó]finansowany fe środków EL]|opejskiego F!ndUszu Rozwoju RegjonaInego
w famach Programlr Operacyjnego nnowacyjna Gospodarka

.,F!ndusze Europe]sk]e'dla rcz\łoju nnowacyjne] gospodalki' ' Inwestujemy w Waszą pŹysfłość'.

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARoDowA 5TRAIEC A !PÓ]Nośc

i. l.l ji; li;iilt:;ł Gi;i:ilj
l : -2 l  t  S i r r . ! r . r t  c i r i . r i s i ..', ;'ć ń: iji.ił:'oi1śtcz.. starogard Gdański,łJ:oą.zotsr.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina sta|o8ard Gdański zwraca 5ię z zapytanlern ofertowym na:
wvkonanie materiałów !romocvinvch

na podstaw]e Regulaminu udzie|ania zamóWień w rarnach projektóW Współf inansowanych ze środków pochodzących z Unij
Europejskiej, których wartość nie przekracza 30'000 euro (Zarządzenie Nr RGM/32l2014 Wójta Gminy staro8ard Gdański z
dnia 22 kwietn]a 2014r.), 2 uwzg]ędnieniem art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień pub|icznych z dnia 29 stycznia 2004 r '  (t '
j '  Dz'  U' 2013, poz.907 z późn' zm.) '

Przedmiot zamóWlen]a zwiqzany jest z realizacjq p|ojektu ,,e'5połeczeństwo _ Przeciwdziałan]e wykLuczeniu cyfrowemu W
Gminie starogard Gdańsk],, (Urrowa o dofinansowanie nr Po G'08'03.00.22'015/12.00), który jest WspółfinansowanY ze
środkóW Programu operacy]'nego InnoWacyjna Gospodarka W rarnach EuIopejskie8o Funduszu RozWoju RegionaInego.

1. Nazwa zamawiającego: Gnrina statogard Gdańsk]
ul.  Sikorskiego 9
83'200 starogard Gdański
Tel.  (58)56 250 67
fax (58)56 246 41

wsfvstkie mat € r iałv promocvine musza bVć Wvkonane zgodnie z aktuaInvmi Wvtvcznvmi fawartvmi w Przewodniku w
zakresie Dromoci i  pro]ektóW f inansowanvch W ramach Programu operacvinego Innowacvina Gosooda|ka,2007'2013 d]a
beneflc ientóW ] instvtuci i  zaanqażoWanvch WeWdrażanie oroqramu.

2' opis przedmiotu zamówieniai
konanie orar dostawa n materialÓW promocyjnyclr

L. p. Opis ||ość

1, PARASOL

AutomatYczny, Wiatroodpo|ny, trzyczęściowy, meta|oWY trzon, szkie|et z a]Llminium,
metaIowe końcówki, rączka z gumowa powłokq, po|iestrowe posfycie ze specjaIną
wodoodporna powłoką, zapinany na rzep, pakowany W etui,  ko|or: granatowy, rozn]iar i
średnica 97'100 cm, trwa|e znakowanie_ 1ko|c 7Za

2.
CZAPKA
BASEBALLOWA

1oo% bawetna 3509/nr2, wzmocnlony przedni panel, wysoki profil, 6'panelowa,
Wvwietrzniki ,  daszek typu sandwich, zapięcie na meta|owq sprzĘczkę, ko|or granatowy,
każda czapka zapakowana W fol]owe opakowan]e, trwałe, odpo|ne na pranie W Wysokjej
temDeraturze znakowanie- 1 ko or. 720

3. T.SH RT

t.shlrt mę5k], 100% bawełna, gramatura min. f00 g/m2, k|asycznY krój, wzmocn]ony
lolnierr. Bw.raltowr r Jd{os. o'r} o'an- w tenoeraturre 6O'C, koor: nr"berk.
granatowY, z ie|ony, brqzowy, czeMony, żółty, biały, czarny, '15 śzt '  w każdym ko|olze,
rozmjary: XXL. 5 szt', XL 1l szt., L'42 szt', M.2 szt', każda koszu]ka zapakowana W fo|iowe
opa,ow.r ie. rndlowd ie w 1 lolo_zp. 120

TORBA
LAMINOWANA

Format: 350-400 mm x 270 300mm x
200glm2, |aminowana na blyszczQco,
oraz dno, r uchwytem bawelnianym o
torby: blaiy, Nadruk: na obu stronach
torby plfef Wykonawcę'

60.100 mrn (Wy5./dług'/5zer'), papier kredowy, min'
usztywriajaca tekturka Wzmacniająca górnq krawędź
długości ucha ok.45mm , kolor uchwytu: biały, '  ko|or
offset - pełen ko|or, Wykonanie projektu graficznego

t2a



Zamawiajqcy przekaźe Wykonawcy szczegółowe instrukcje dot '  ofnakowania na eiapie reaIizacj i  zamóWjenj. '

Wykonawca foboWiqzanyjest do prfedstaW]enia ZamaW]ającemu proponoWanejkoIorystyki mateIiałów promocyjnych oraz
ich wlzual iracj i  w celu dokonania ewentualnych zmian i  zatwierdzenta.

Term1n dostaWy materiałóW promocyjnych: do 15'05'2015r'

Miejsce dostawy rnateriałów plomocyjnychI U|ząd Gminy starogard Gdańskj, u|' sikorskiego 9, 83 2oo starogard Gdański

3'  l I formacja o spo5obie rozI iczania pom]ędzy stronami:
Roz iczenia pomiędzy stronami będq odbYwały się W PLN'

4' 5posób pnygotowania ofertyI
> olerta musimieć formę pisemną ipowinna być sporząd,ona Wjęzyku po|skim'
> Niefbędne zalqczniki do złożonej ofertyi

. Wypełniony formu arz ofertowy, stanow]qcy załącznik nr 1 do niniejsfego fapytania ofe|towego.

. Wypełnionyformularf cenowy, stanowiqcy załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego'

> Na Wszystkie pytania zawarte W formuIarzu ofe|towym muszą być udzie|one odpowiedfi'
> Jeże|] pytanie postawione w formu]arzu ofertowym nie dotyczy oferenta, na|eźy wpisać,,nie dotyczy,''
> Koperty powinny bvć oznaczone następująco:

,,ofena na dostaWę m.teriałóW promocyjnych,,
. Nazwa i adres zamaW]ajacego,
. Nazwa I adres Wykonawcy.

> Za eca się zachować kopie ztożonych w ofercie dokumentów'

5' Kryterium Wyboru oferty: c€na brutto
PoróWnanie cen nastąpi na podstaw]e cen brutto Wskazanych przez WykonaWcóW W formu|arzu ofertowym'

6. oferty moina składać do dnia 29.o4.z0lst. do 8odz. 10.00 w'ącznie w formie p:semn€j. ofertę moźna
dostarczyć pocztą |ub osobiście.

7' Miejsce dostarczen]a ofert: Urfqd Gm]ny starogard Gdański, U|' sikorskiego 9,83-2oo starogard Gdański, Pok. 24.

8. Termin I miejsce otwarcia ofert:
29-04.2015r' ,  godz. 10'15, Urząd GrninY starogard Gdański,  U| '  5iko|skiego 9, 83.200 starogard Gdański,  Pok. 24.

9' oph sposobu udzieIania Wyjaśnień dotyczacych zapytania ofertoWego: Informacji n. temat zamówienia udzieIa:
KaroIina 5zamboWska - |nspektor ds. środkóW zeWnętrznych
NrTel. (58)56 2s0 67 w. s6,fa\. '58) 56246 41,

Załqczniki:

1. Fofmularr ofertowy,
2. Formula|z cenowy. WOJTA

Kowalski



IN NOWACYJ NA
COSPODARKA
NA Ro DoWA 9l RATEGIA 5PÓJNośc

P.ojekt wspÓ#inansowany fe środkóW E!ropejsk]ego FUndusfU Roeoj! Re9ionaInego
w rarnach Prcgramu operccyjneso Innowacyjna cospoda*a

' ,FundusfeEuroPejsk ie-d larczwoju innowacyjnejgospodark i . ' ' |nweslujemyWWasząpżysz lość, '

Zalqcznik nr 7

(pi€częć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Do zapytania ofertowego na,,Wykonanie materiałóW promocyjnych - PolG,,

1. Nazwa iadres Wykonawcy:

2. Numer te lefonu:

3.

4.

Numer Faxu:

Adres e-mai l :

Ce na:5.

(Data ipodpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentacji

Wykonawcy)



I INNOWACYJNA
COSPODARKA
NARODOWA 9TRATE6IA SPO]NOsCI

Prcjekl wspÓłfinansowany ze środkóW Eurcpejskiego Fund!szu Rozwol! Regiona]nego
w ramach Prcg.amu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka

,'Fundusze Europsjskig. d|a rozwoju innowacyjnej gospodatki' '']nwestujemy W Waszą p|zyszłość'

zołącznik nr 2

(pieczęć Wykonawcy)

FORMUTARZ CENOWY
Do zapytania ofeńowego na,,Wykonanie materiałóW promocyjnych _ Po|G,,

t .  p . Nazwa l|ość Wartość netto

7. PARASOL L20

2. CZAPKA BASEBALLOWA 120

3. T.SHIRT 120

4. TORBA LAMINOWANA lZO

tĄczNA WARTośĆ NETTo

ŁAczNAWARTość BRUTTo

(Data i podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentacji


