
 

 

Marianowo, dnia 21.02.2012 r. 
Stowarzyszenie „SIEJA” 
ul. Mieszka I 1 
73-121 Marianowo 
Tel. +48 91 578 25 18, fax +48 91 578 25 18 
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strona internetowa: lgr-sieja.pl 
 
 

 
 

Zapytanie ofertowe nr 6/2012 
 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87;                  
REGON: 320-73-52-25; KRS: 0000338733 
 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówieniajest usługa w zakresie wykonania materiałów promocyjnych        

i broszury informacyjnej dla Stowarzyszenia „Sieja” w ramach Programu Operacyjnego 
,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich2007-2013”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1pn.Oferta cenowa –na usługę 

w zakresie wykonania materiałów informacyjno - promocyjnychdla Stowarzyszenia „SIEJA”. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. 

4. W przypadku, gdy zamawiający nie będzie w stanie wyłonić najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że złożone zostaną oferty o takiej samej łącznej wartości brutto, oferenci którzy 

złożyli w/w oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. Okres realizacji zamówienia do14 dni od daty podpisania umowy przez oferenta. 

6. Dostarczenie wykonanej usługi do siedziby Stowarzyszenia odbędzie się na koszt oferenta. 

Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a 

Oferentem po wyborze oferty. 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien złożyć ofertę do dnia28.02.2012r. wypełniając załącznik nr 1. 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona w wersji pisemnejpoprzez wypełnieniezałącznika nr 1 do 

zapytania „Oferta cenowa – na usługę w zakresie wykonania materiałów informacyjno - 
promocyjnych dla Stowarzyszenia „SIEJA””i przesłana za pośrednictwem poczty 

(tradycyjnej, kurierem) lub dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie „SIEJA”, ul. 

Mieszka I 1, 73-121 Marianowo lub przesłana w formie skanu  pocztą elektroniczną na adres: 

e-mail: lgr-sieja@wp.pllub faxem +48 91 5782518 do dnia 28.02.2012 r. do godziny 15:00 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
V. OCENA OFERT 



 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie proponowanych cen za materiałybiurowe i 

materiały eksploatacyjnedla Stowarzyszenia „SIEJA” wymienionych w specyfikacji będącej 

załącznikami do zapytania do dnia 28.02.2012 r. 

Zamawiający za wykonane dostawy dokona płatności przelewem w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 
 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
informacji zamieszczonej na stronie internetowej Stowarzyszenia „Sieja” www.lgr-sieja.pl, ponadto 
oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie. 
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jestDaniel Wieczorkiewicz specjalista ds. wdrażania 

i promocji  Stowarzyszenia „Sieja” tel.91 578 25 18, kom. 883 500 759, e-mail: lgr-sieja@wp.pl 

tel.883 600 346. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 
 

………………………………………………… 
(miejscowość data) 

 

…............................................................... 
                     (pieczęć oferenta) 
 
NIP …......................................................... 
 
REGON …................................................. 
 
Telefon …................................................ 
 
E-mail…................................................ 

 
Stowarzyszenie „SIEJA” 

ul. Mieszka I 1 
73-121 Marianowo 

 
 

Oferta cenowa – na usługę w zakresie wykonania materiałów informacyjno - promocyjnych dla Stowarzyszenia „SIEJA 

Nazwa  Ilość szt. Opis 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

ŁĄCZNA 
CENA 

NETTO 

ŁĄCZNA 
CENA 

BRUTTO 

Parasol 240 

Parasol jednokolorowy _niebieski, średnica czaszy 100 cm, drewniana 

rączką długości 90 cm, materiał poliester gramatura 210 g/m2, 

otwieranie automatyczne. Nadruk logotypów metodą sitodrukową, 

rozmiar nadruku 20x10 cm. 
        

Koszulka  
600 

 

Koszulka reklamowa niebieska z krótkim rękawem, pełnokolorowy 
nadruk na klatce piersiowej (jakość fotograficzna), wielkość nadruku -
format A4. Gramatura bawełny 185g/m2. Rozmiary S - 100 szt., M- 
150 szt., L- 200 szt., XL – 100 szt., XXL- 50 szt. 
Ilość łączna: 600 sztuk. 
         

Gra planszowa wg 
projektu zamawiającego 

120 

Gra planszowa "SIEJA" (wykonana z materiałów ekologicznych). W 

komplecie 1 gry: 
        



 

 

1) Tuba kartonowa o średnicy 65mm, długości 420mm. 

Tuba zadrukowana lub oklejona grafikąZatyczki tuby metalowe - 

złocone. 

2) Worek bawełniany lub jutowy na pionki (kolor niebieski), 

zaciągany sznureczkiem, rozmiar woreczka 100x150 mm 

3)  Pionki drewniane grawerowane i wycięte laserowo wg 

załączonego projektu (sklejka suchotrwała - brzozowa - grubość 

4mm). 

Wielkość pionków:  5x pion okrągły o śr. 20mm, 6x pion 

prostokątny 20x40 mm. 

4) Zasady gry: po polsku, niemiecku, angielsku. Format A6. 

Gramatura 170g/m2, 8 stron. Kolor 4/4 CMYK. 

5) Plansza formatu 300x340 mm, ze skóry ekologicznej, z nadrukiem 

sitodrukowym (jeden kolor) wg załączonego projektu. 

UWAGA:  projekt grafiki na tubę i zasady gry do wykonania 

zostanąprzekazane oferentowi wybranemu do realizacji zamówienia. 

Broszura informacyjna     
( treść w formacie Word 
dostarczona przez 
zamawiającego) 

1200 
12 stron formatu A4 (gramatura 120 g/m2), kolor CMYK 4/4. 

Okładka (gramatura 180 g/m2), miejscowy lakier UV, kolor CMYK 4/4. 
        

RAZEM 
     

Uwaga:  projekt planszy do gry i projekty pionków w załączeniu. 

 

………………………………………………..… 
Pieczątka i podpis oferenta lub osoby upoważnionej



 

 

 


