
                                   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 08 czerwca 2011 r. 

 
Nazwa Zamawiającego  
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 

Plac Kochanowskiego 1 

26 – 700 Zwoleń 

tel./fax 48 676 20 29 

zbigniewbuczma@wp.pl 

stowarzyszeniedir@tlen.pl 

NIP  811-172-92-86 

REGON 140547112 

 

Przedmiot zamówienia: gadżety reklamowe z nadrukiem zgodnie z Księgą wizualizacji znaku 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość sztuk 

1.  
wykonanie kubka porcelanowego białego o pojemności około 270 
ml, nadruk w pełnym kolorze wg załączonego projektu   

200 

2. 
wykonanie zestawu piśmienniczego (długopis + ołówek)  
z nadrukiem wg załączonego projektu 

100 

3. 
wykonanie smyczy z karabińczykiem jednostronnej z nadrukiem 
transferowym w pełnym kolorze, szerokość 10 mm 

300 

4. 
wykonanie notatnika biurowego formatu A4 z twardą okładką  
z  nadrukiem w pełnym kolorze jednostronnym  

100 

5. 
wykonanie długopisu plastikowego nadruk w pełnym kolorze wg 
załączonego projektu 

500 

6. 
wykonanie torby ekologicznej nadruk w pełnym kolorze wg 
załączonego projektu 

500 

7. wykonanie teczki konferencyjnej z nadrukiem wg załączonego 100 



projektu 

8. 
wykonanie teczki formatu A4 na dokumenty z nadrukiem w pełnym 

kolorze na 1 stronie  
300 

9. 
wykonanie kalendarza trójdzielnego z nadrukiem w pełnym kolorze 

wg załączonego projektu 
100 

10. 
wykonanie bloczka firmowego formatu A5  z nadrukiem w pełnym 

kolorze według załączonego projektu 
300 

 

 

 

Termin i sposób składania ofert: 

 

 

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu 
ofertowym, podając cenę jednostkową netto, należny 
podatek VAT i cenę brutto oraz przedstawić katalog 

produktów. Oferta musi zawierać nazwę i adres 
wykonawcy. 

Oferty proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej 

stowarzyszeniedir@tlen.pl 

lub Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń 

 

Termin składania ofert 24-06-2011 

 

Termin realizacji zamówienia: 

 

23-09-2011 

 

Kryteria wyboru oferty: 

 

Cena 100% 

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają pracownicy biura 
Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”: 

 

Iwona Kacperczyk, Justyna Nowicka 
Telefon: 48 676 20 29 
E-mail: stowarzyszeniedir@tlen.pl 

 

 



 

                                              

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Gadżety reklamowe 

Nazwa oferenta:  

Adres oferenta:  

Imię i nazwisko osoby 

podpisującej formularz: 

 

Zajmowane stanowisko:  

Wyszczególnienie Liczba sztuk 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 
VAT(%) Wartość brutto 

1. Kubek porcelanowy 
     

2. Zestaw piśmienniczy 
     

3. Smycz z nadrukiem 
     

4. Notatnik biurowy z 

twardą okładką 

     

5. Długopis plastikowy 
     

6. Torba ekologiczna 
     

7. Teczka konferencyjna 
     

8. Teczka na dokumenty 
     

9. Kalendarz 
     

10. Bloczek firmowy 
     

Razem  -  

 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………….. 

                           Miejscowość i data 



Podpis i pieczęć 


