
  

 
 
 

Sulików, 27.04 2012r. 
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
 

Gmina Sulików zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów promocyjnych 
dla potrzeb realizacji projektu „Modernizacja budynków edukacyjno-kulturalnych w Gminie 
Sulików oraz Gminie Hohendubrau” współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. 
 
1. Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy pzp z dnia 29 stycznia 2004r. 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Lp. przedmiot opis ilość 

metalowy, kształt owalny z monetą do wózków 
1 brelok nadruk: grawer 

logotyp: A, D 
200 

szerokość 10 mm, karabińczyk i sznurek GSM, kolor 
czerwony 
nadruk: kolorowy 

2 smycz 

logotyp: A, D, E 

200 

plastikowy z niebieskim wkładem, srebrny 
nadruk kolorowy na korpusie 3 długopis 
logotyp: A, D, E 

200 

format A5, środek: nie gorszy niż offset 100g/m2, 
okładka: nie gorsza niż 250g/m2, kolor biały, objętość 
50-70 stron, klejony lewym bokiem  
nadruk: kolorowy 

4 notes  

logotyp: A, B, C, D, E 

200 

drewniany, wkład HB, kształt owalny, długość 16 - 22 
cm, kolor naturalny, polakierowany, zatemperowany, 
bez gumki 
nadruk: kolorowy 

5. ołówek  

logotyp: A, D, E 

200 

kolor: biały, rozmiar  200-220 ml,  
nadruk: kolorowy 6 

fili żanka ze 
spodkiem 

fili żanka: logotyp: D, E; spodek: A, B, C 
200 

w dwóch kolorach: żółty i zielony po 50 szt. 
nadruk: kolorowy 7 zakreślacz 
logotyp: A, D, E 

200 

plastikowa, przeźroczysta, długość 30cm,  
nadruk: kolorowy 8 linijka 
logotyp: A, B, C, D, E 

200 

format A6, środek: nie gorszy niż offset 100g/m2, 
okładka: nie gorsza niż 250g/m2, kolor biały, objętość 
50-70 stron, klejony od góry 
nadruk: kolorowy 

9 notes  

logotyp: A, B, C, D, E 

200 



  

papierowa z Kraftu recyclingowanego, wymiary:  
32x40x12, papier kraft biały prążek 100g/m2, ucho ze 
sznurka papierowego, kolor biały 
nadruk: kolorowy  

10 torba 

logotyp: A, B, C, D, E 

200 

 
 
 
Logotypy:  
A= emblemat Unii Europejskiej, spełniający określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
nr 1828/2006 normy graficzne oraz odniesienie do Unii Europejskiej w języku polskim 
i niemieckim,  
B = odniesienie do EFRR: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” 
C= hasło podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty: „Inwestujemy w waszą 
przyszłość” 
D = logo programu 
logotypy do pobrania na stronie internetowej http://www.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.html - 
zakładka Działania informacyjno-promocyjne. 
E =  logo projektu, załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Częściami oferty 
jest dostawa poszczególnych przedmiotów wymienionych w pkt. 2 – tabela. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego wyboru ofert. 
3. Oferent zobligowany jest do przedstawienia wizualizacji gotowych produktów 

Zamawiającemu. Po uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego, oferent może 
przystąpić do realizacji zamówienia. 

4. Miejsce dostawy zamówienia: 
Urząd Gminy Sulików 
ul. Dworcowa 5 
59-975 Sulików 
 

3.Warunki udzielenia zamówienia 
 

1. Zamówienie należy wykonać do 25 maja 2012r. 
2. Propozycje cenowa należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 

2 do niniejszego zaproszenia. 
3. Termin składania ofert  - 10 maja 2012r. do godziny 1200 bezpośrednio w siedzibie 

Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-
975 Sulików w zaklejonej kopercie.   

4. W celu potwierdzenia przyjęcia oferty składający powinien żądać potwierdzenia 
odbioru. 

5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert 
zostanie zwrócona Wykonawcy  i nie będzie podlegała procesowi oceny. 

6. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Wykonawca może wprowadzać zmiany 
lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

7. O wyborze oferty będzie decydowała najkorzystniejsza cena. 
8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 
9. Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga składania żadnych innych 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu. Zamawiający 
uzna spełnienie warunków na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego 
formularza ofertowego. 



  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
11. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, a także 

inne omyłki, które nie mają wpływu na merytoryczną zawartość oferty.  
12. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia wraz 

z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego. 
13. Dodatkowych informacji udziela: Alicja Żelichowska, koordynator projektu, tel. 75 77 

87 288, 289; mail: ug9@sisco.pl. 
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości 

publicznej na stronie internetowej Zamawiającego oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Sulików. 

 
 

 
 
 
       Wójt Gminy Sulików 
          Robert Starzyński 
        
 


