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Zapytanie ofertowe nr 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73
REGON: 320-73-52-25; KRS: 0000338733
 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia

dla Stowarzyszenia „Sieja” 
sektora rybołówstwai nadbrze

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 

usługę w zakresie wykonania
Stowarzyszenia „SIEJA”.

3. Oferta powinna być podpisana przez osob

4. W przypadku, gdy zamawiaj

względu na to, że złożone zostan

złożyli w/w oferty zostaną wezwani do zło

ofert dodatkowych. Oferenci, składaj

niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Okres realizacji zamówienia 

6. Oferent jest zobowiązany do wykonan

realizację nie będą rozpatrywane.

7. Zamawiający dopuszcza mo

8. Dostarczenie wykonanej usługi

Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia okre

Oferentem po wyborze oferty

 

 

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, 
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Zapytanie ofertowe nr 9/2012 
 
 
 

Stowarzyszenie „SIEJA”; ul. Mieszka I 1; 73-121 Marianowo; NIP: 854
25; KRS: 0000338733 

ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówieniajest usługa w zakresie wykonaniamateriał

„Sieja” w ramach Programu Operacyjnego ,,
nadbrzeżnych obszarów rybackich2007-2013”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1
 w zakresie wykonania materiałów informacyjno 

. 

 podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

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

one zostaną oferty o takiej samej łącznej wartoś

ą wezwani do złożenia w terminie określonym przez

ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowa

żonych ofertach. 

Okres realizacji zamówienia do30 dni od daty podpisania umowy przez 

zany do wykonania całego zakresu usługi. Oferty cenowe na cz

 rozpatrywane. 

możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

wykonanej usługi do siedziby Stowarzyszenia odbędzie si

realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa zawarta pomi

e oferty. 

 

rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

Marianowo, dnia 06.09.2012 r. 

121 Marianowo; NIP: 854-236-44-87;                  

materiałówpromocyjnych        
Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój 

nr 1pn.Oferta cenowa –na 
informacyjno - promocyjnychdla 

 do reprezentowania firmy. 

 najkorzystniejszej oferty ze 

cznej wartości brutto, oferenci którzy 

lonym przez Zamawiającego 

zaoferować cen wyższych 

przez oferenta. 

ia całego zakresu usługi. Oferty cenowe na częściową 

ci zamówienia podwykonawcom. 

ędzie się na koszt oferenta. 

zawarta pomiędzy Zamawiającym a 
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III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien złożyć ofertę 

szczegółowy opis oferowanych materiałów promocyjnych oraz 

materiałów promocyjnych. 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być złoż
zapytania „Oferta cenowa
promocyjnych dla Stowarzyszenia „SIEJA”
(tradycyjnej, kurierem) lub dostarczona osobi

Mieszka I 1, 73-121 Marianowo 

e-mail: lgr-sieja@wp.pllub 

2. Oferty złożone po terminie nie b

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj

treści złożonych ofert. 

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 

 

 
V. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny wa

informacyjnejdla Stowarzyszenia „SIEJA”

zapytania do dnia 24.09.2012 r
Zamawiający za wykonane 

otrzymania faktury VAT przez 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru 

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE OFERENTÓW

Wskazane jest doświadczenia w wykonaniu podobnych

jak również dołączenie referencji, projektów, szkiców, 

internetowego portfolio.  

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj
informacji zamieszczonej na stronie internetowej
oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony drog
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami 
i promocji  Stowarzyszenia „Sieja”

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 
 
 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 ofertę do dnia18.09.2012r.wypełniając załącznik nr 1 

szczegółowy opis oferowanych materiałów promocyjnych oraz poglądowe 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 złożona w wersji pisemnejpoprzez wypełnieniezał

Oferta cenowa – na usługę w zakresie wykonania materiałów informacyjno 
promocyjnych dla Stowarzyszenia „SIEJA””i przesłana za po

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

121 Marianowo lub przesłana w formie skanu  pocztą

lub faxem +48 91 5782518do dnia18.09.2012 r. do godziny 15:
one po terminie nie będą rozpatrywane. 

ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyja

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.lgr-sieja@wp.pl 

cy dokona oceny ważnych ofert na wykonanie materiałów promocyjnych i broszury 

dla Stowarzyszenia „SIEJA” wymienionych w specyfikacji bę

.2012 r. 
cy za wykonane materiały dokona płatności przelewem w ci

 Zamawiającego.  

cy zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert.

YMAGANIA DOTYCZACE OFERENTÓW 

iadczenia w wykonaniu podobnych zleceń, prosimy o 

referencji, projektów, szkiców, zdjęć lub  podanie adresu strony lub linku do 

CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za po

na stronie internetowej Stowarzyszenia „Sieja”www.lgr
oferent którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony drogą mailow

 do kontaktu z oferentami jestDaniel Wieczorkiewicz specjalis
i promocji  Stowarzyszenia „Sieja” tel.91 578 25 18, kom. 883 500 759, e-mail: 

 

 

rodków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

nr 1 i dołączając 

dowe zdjęcia oferowanych 

poprzez wypełnieniezałącznika nr 1 do 

 w zakresie wykonania materiałów informacyjno - 
przesłana za pośrednictwem poczty 

cie na adres: Stowarzyszenie „SIEJA”, ul. 

przesłana w formie skanu  pocztą elektroniczną na adres: 

r. do godziny 15:15 

 od oferentów wyjaśnień dotyczących 

wykonanie materiałów promocyjnych i broszury 

specyfikacji będącej załącznikami do 

ci przelewem w ciągu 14 dni od daty 

adnej z ofert. 

, prosimy o opisanie doświadczenia, 

podanie adresu strony lub linku do 

CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

www.lgr-sieja.pl, ponadto 
 mailową lub telefonicznie. 

Daniel Wieczorkiewicz specjalista ds. wdrażania 
mail: lgr-sieja@wp.pl 
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…............................................................... 
                     (pieczęć oferenta) 
 
NIP …......................................................... 
 
REGON …................................................. 
 
Telefon…………..…E-mail….................... 

Oferta cenowa – na usługę w zakresie wykonania materiałów informacyjno 

Nazwa  Ilość szt. Opis 

Kalendarz ścienny na 
2013 

1000 

Kalendarz ścienny 
miejscowy na okładce.Projekt kalendarza sporz
Format: 48x31cm.Oprawa: Spirala.Gramatura: 350g
błysk.Nakład 1000 sztuk.

Ulotka 
2000 

 

Ulotka A4 bigowana na 3, kolor 4/4 CMYK.Format: A4 do 
DL.Gramatura: 200g.Papier: Kreda błysk.Nakład: 2000 sztuk.
 

 ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zr

 
 

…………………………………………………

 

 w zakresie wykonania materiałów informacyjno - promocyjnych dla Stowarzyszenia „SIEJA

Cena 
jednostkowa 
netto 

cienny na 2013 r.- 13 kart kolor 4/4 CMYK + lakier UV 
miejscowy na okładce.Projekt kalendarza sporządza wykonawca. 
Format: 48x31cm.Oprawa: Spirala.Gramatura: 350g. Papier: kreda 
błysk.Nakład 1000 sztuk.   

Ulotka A4 bigowana na 3, kolor 4/4 CMYK.Format: A4 do 
DL.Gramatura: 200g.Papier: Kreda błysk.Nakład: 2000 sztuk. 

  

 

 inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

Załącznik nr 1 
 

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

 

Stowarzyszenie „SIEJA” 
ul. Mieszka I 1 

73-121 Marianowo 

promocyjnych dla Stowarzyszenia „SIEJA” 

jednostkowa 
Cena 
jednostkowa 
brutto 

ŁĄCZNA 
CENA 

NETTO 

ŁĄCZNA 
CENA 

BRUTTO 
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Kubek termiczny 150 

Kubek termiczny.Szczelny kubek z systemem "Leakproof".

ze stali nierdzewnej.

ma pasować do uchwytów samochodowych).Znakowanie: Grawer do 

10 cm2.Ilość: 150

Kalendarz książkowy 
2013 

250 
Kalendarz książkowy niebieski, na rok 2013.Format: A5.
skóra.Kalendarz z układem dziennym.Tłoczone logo
Ilość: 250 sztuk. 

Zawieszka zapachowa 1000 
Samochodowe zawieszki zapachowe
rybka. Zadruk: 4/4 CMYK obustronny.
Nakład: 1000 sztuk.

Torba bawełniana 800 

Torba na zakupy 
bawełniana 140 g
dane teleadresowe
Ilość: 800 sztuk. 

Balony 3000 
Balonik 11 cali, kolor 
W komplecie patyczki i zatyczki.
Ilość: 3000 sztuk.

Zakreślacz 500 
Zakreślacz w kształcie rybki
Nadruk jednostronny, 1 kolor.
Ilość: 500 sztuk. 

Wizytówki  5000  Jeden projekt dla wszystkich wizytówek
wizytówki, format 5x9cm, gramatura 300g 

Wizytowniki 50 
Etui reklamowe na wizytówki ze skóry ekologicznej z logo LGR, logo 
Unii Europejskiej, logo PO RYBY + tekst „Unia Europejska Europejski 
Fundusz Rybacki

Długopisy  1000 
Kolor niebieski + biały nadruk tampodrukowy

 ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zr

 
 

Kubek termiczny.Szczelny kubek z systemem "Leakproof". Wykonany 

ze stali nierdzewnej. Pojemność: 0,45l.Ergonomiczny kształt (kubek 

 do uchwytów samochodowych).Znakowanie: Grawer do 

150 sztuk. 
  

ążkowy niebieski, na rok 2013.Format: A5.Materiał: 
skóra.Kalendarz z układem dziennym.Tłoczone logotypy na okładce. 

   

Samochodowe zawieszki zapachowe ( zapach morski i leśny).Kształt: 
Zadruk: 4/4 CMYK obustronny. 

Nakład: 1000 sztuk.  

Torba na zakupy ekologiczna bawełniana - rozmiar 38x42 cm,surówka 
40 g, kolor ecru. Nadruk ciemnoniebieskie logotypy i 

dane teleadresowe.Krótkie uchwyty, około 40 cm. 
  

Balonik 11 cali, kolor ciemno-niebieski, nadruk jednostronny biały. 
W komplecie patyczki i zatyczki. 

000 sztuk.  

lacz w kształcie rybki 
Nadruk jednostronny, 1 kolor. 

  

eden projekt dla wszystkich wizytówek, zadruk na obydwu stronach 
wizytówki, format 5x9cm, gramatura 300g   

Etui reklamowe na wizytówki ze skóry ekologicznej z logo LGR, logo 
Unii Europejskiej, logo PO RYBY + tekst „Unia Europejska Europejski 
Fundusz Rybacki, dostosowane do wielkości wizytówek.  

Kolor niebieski + biały nadruk tampodrukowy logotypów  

 

 inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 
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Breloki do kluczy 1000 

brelok nawiązujący do logotypu, kształt owalny na awersie ryba
logotypu „Stowarzyszeni
PO RYBY + tekst „Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki” i 
dane teleadresowe stowarzyszenia

Wszystkie materiały promocyjne powinny zawierać obowi

 ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zr

 
 

zujący do logotypu, kształt owalny na awersie ryba z 
„Stowarzyszenia”, na rewersie logo Unii Europejskiej, logo 

PO RYBY + tekst „Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki” i 
dane teleadresowe stowarzyszenia  

RAZEM 
 

ć obowiązujący wzór ologowania unijnego Programu Operacyjnego RYBY.
 

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

 

 inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

   

    
cy wzór ologowania unijnego Programu Operacyjnego RYBY. 
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