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 Świerzno, dn. 13.08.2014 r.  

 

 

Znak sprawy: INF.041.4.2013 

    

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Gmina Świerzno z siedzibą w Świerzno 13 72-405 Świerzno, w ramach projektu „Przeciwdziałanie  

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno” realizowanego na postawie umowy numer: 

POIG.08.03.00-32-486/13-00 zawartej pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, a Gminą 

Świerzno, zaprasza do złożenia oferty na: 

Przedmiot zamówienia: 

 

Wykonanie materiałów promocyjnych reklamujących projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszkańców Gminy Świerzno”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

2007-2013 

Zamówienie finansowane ze środków Unii Europejskiej  

 projekt nr POIG.08.03.00-32-486/13-0 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

2007-2013. 

 

Opis przedmiotu dotyczy: Wykonania materiałów promocyjnych reklamujących projekt: 

1) Ulotki w ilości 1000 szt. 

Przygotowanie projektu graficznego ulotek informacyjnych według wskazówek 

Zamawiającego oraz wydruk ulotek w formacie A6 – 10 pakietów po 100 szt.  Wydruk 

offsetowy, dwustronnych, kolorowy (4/4 CMYK) na papierze kredowanym, błyszczącym, 

gramatura minimum 135 g. Ulotki powinny zawierać odpowiednie oznaczenia takie jak: 
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emblemat (logo) UE oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego poprzez podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” 

obok logo; Logo POIG z podpisem „Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności”; 

Herb Gminy Świerzno” oraz tytuł projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

Gminie Świerzno”. Wzór zostanie przekazany Wykonawcy do opracowania graficznego. 

Ostateczna forma ulotek oraz ich zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z 

Zamawiającym. 

2) Plakaty w ilości 200 szt. 

Przygotowanie projektu graficznego plakatu informacyjnego według wskazówek 

Zamawiającego, wydruk plakatów w formacie B2 – 200 szt., druk offsetowy, jednostronny, 

kolorowy (4/0 CMYK) na papierze kredowanym, błyszczącym, gramatura minimum 135 g, 

Plakaty powinny zawierać odpowiednie oznaczenia takie jak: emblemat (logo) UE oraz 

odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez 

podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” obok logo; Logo POIG z 

podpisem „Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności”; Herb Gminy Świerzno” 

oraz tytuł projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”. Wzór 

zostanie przekazany Wykonawcy do opracowania graficznego. Ostateczna forma plakatów 

oraz ich zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym. 

3) Tablice informacyjne w ilości 15 szt. 

Przygotowanie projektu graficznego tablic według wskazówek Zamawiającego oraz ich 
wydruk. Tabliczki powinny mieć wymiary przynajmniej 100 cm szerokości oraz 70 cm 
wysokości . Zamówienie dotyczy 15 szt. tabliczek wykonanych na podłożu: utwardzonym o 
grubości min. 0,5 cm, odpornym na czynniki zewnętrzne, z nadrukiem pełno kolorowym 
metodą np. solwentową, wodoodporny, odporny na UV i zmiany temperatur ( gwarancja : 2 
lata) Tabliczki informacyjne będzie zawierały, co najmniej: emblemat (logo) UE oraz 
odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez 
podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” obok logo; Logo POIG z 
podpisem „Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności”; Herb Gminy Świerzno, 
z podpisami: 16 tabliczek - z tekstem: „Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Zakup 
wyposażenia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”, Oś priorytetowa 8. 
Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion. Ostateczna forma tabliczki oraz jej 
zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym. 
 

4) Długopisy w ilości 300 szt. 

 Przygotowanie projektu graficznego długopisów w ilości 300 szt. według wskazówek 
Zamawiającego oraz dostawę 300 szt. długopisów metalowych z nadrukiem. Nadruk będzie 
zawierał: emblemat (logo) UE oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego poprzez podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Re-
gionalnego” obok logo; Logo POIG z podpisem „Innowacyjna Gospodarka. Narodowa 
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Strategia Spójności” Herb Gminy Świerzno oraz tytuł projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Świerzno”. Długopisy powinny być automatyczne, mieć wymienny 
wkład niebieski, cienko piszący, ze skuwką metalową, kolor aplikacji kontrastujący z kolorem 
obudowy, gama kolorów do wyboru: pastelowe, min.3.  

5) Notesy w ilości 300 szt. 

Przygotowanie projektu graficznego notesów w ilości 300 szt. według wskazówek 

Zamawiającego i wydruk. Notesy powinny mieć wymiar A4, ilość kartek 50 szt., papier o 

gramaturze minimum 90g/m2, wykończenie: klejenie na krótszym grzbiecie, wymagany kolor 

napisów: pełny kolor (jednostronnie), Metoda nadruku: offset w pełnym kolorze. Notesy  

powinny zawierać odpowiednie oznaczenia takie jak: emblemat (logo) UE oraz odniesienie do 

Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez podpis „Unia 

Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” obok logo; Logo POIG z podpisem 

„Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności”; Herb Gminy Świerzno” oraz tytuł 

projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”. Wzór zostanie 

przekazany Wykonawcy do opracowania graficznego. Ostateczna forma notesów oraz ich 

zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym. 

6) Teczki w ilości 300 szt. 

Przygotowanie projektu graficznego teczek w ilości 300 szt. według wskazówek 

Zamawiającego i wydruk. Teczka papierowa konferencyjna powinna mieć wymiar A4, 

zamykana na gumkę, wykonana z kartonu o gęstości min. 300 g, pokryta lakierem 

offsetowym. Posiada 3 boczne skrzydła. Nadruk pełen kolor. Teczki powinny zawierać 

odpowiednie oznaczenia takie jak: emblemat (logo) UE oraz odniesienie do Unii Europejskiej i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez podpis „Unia Europejska. Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego” obok logo; Logo POIG z podpisem „Innowacyjna 

Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności”; Herb Gminy Świerzno” oraz tytuł projektu 

“Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”. Wzór zostanie przekazany 

Wykonawcy do opracowania graficznego. Ostateczna forma teczek oraz ich zawartość 

merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym. 

7) Pendrive w ilości 300 szt. 

Przygotowanie projektu graficznego pendrive’ów w ilości 300 szt. o minimalnej pojemności 4 

GB wraz z wykonaniem nadruku według wskazówek Zamawiającego. Nadruki na pendrive 

promocyjnych powinny zawierać odpowiednie oznaczenia takie jak: emblemat (logo) UE oraz 

odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez 

podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” obok logo; Logo POIG z 

podpisem „Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności”; Herb Gminy Świerzno” 

oraz tytuł projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”. Wzór 

zostanie przekazany Wykonawcy do opracowania graficznego. Ostateczna forma pendrive'ów 

oraz jej zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym. 
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8) Smycze w ilości 300 szt. 

 Przygotowanie projektu smyczy promocyjnych w ilości 300 szt. oraz wykonanie nadruku. 

Nadruk na smyczach promocyjnych powinien zawierać odpowiednie oznaczenia takie jak: 

emblemat (logo) UE oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego poprzez podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” 

obok logo; Logo POIG z podpisem „Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności”;  

Herb Gminy Świerzno oraz tytuł projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

Gminie Świerzno”. Wzór zostanie przekazany Wykonawcy do opracowania graficznego. 

Ostateczna forma smyczy oraz jej zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z 

Zamawiającym 

9) Naklejki w celu oznakowania sprzętu w ilości 460 szt. 

Przygotowanie projektu graficznego naklejek informacyjnych według wskazówek 

Zamawiającego i wydruk. Naklejki informacyjne powinny mieć wymiary, co najmniej 10 cm 

długości х 5 cm szerokości i mają zapewnić trwałe przymocowane do zakupionego środka 

trwałego oraz wyposażenia. Zamówienie dotyczy druku 460 sztuk, przy pełnym kolorze CMYK. 

Naklejka informacyjna będzie zawierała, co najmniej: emblemat (logo) UE oraz odniesienie do 

Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez podpis „Unia 

Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” obok logo; Logo POIG z podpisem 

„Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności”; Herb Gminy Świerzno; tytuł 

projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”, tekst „Zakup 

wyposażenia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”. Wzór zostanie 

przekazany Wykonawcy do opracowania graficznego. Ostateczna forma naklejki oraz jej 

zawartość merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym.  

10) Mousepady w ilości 300 szt.     

 Przygotowanie projektu graficznego Mousepad’ów w ilości 300 szt. wraz z wykonaniem 

nadruku według wskazówek Zamawiającego. Nadruki na mousepadach powinny zawierać 

odpowiednie oznaczenia takie jak: emblemat (logo) UE oraz odniesienie do Unii Europejskiej i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez podpis „Unia Europejska. Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego” obok logo; Logo POIG z podpisem „Innowacyjna 

Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności”; Herb Gminy Świerzno” oraz tytuł projektu 

“Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”. Wzór zostanie przekazany 

Wykonawcy do opracowania graficznego. Ostateczna forma Mousepad’ów oraz jej zawartość 

merytoryczna będzie uzgodniona z Zamawiającym. 

 

Termin realizacji zamówienia: 

12.09.2014 
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Wymagania dodatkowe: 

Oferent powinien przedstawić sposób wykonania poszczególnych materiałów promocyjnych. 

 Termin związania ofertą: 

30 dni od upływu terminu składania ofert 

Termin składania ofert: 

data, godzina 25.08.2014 godz. 15.30 

Miejsce składania ofert: 

Biuro Projektu – południowe skrzydło Pałacu w Stuchowie 

Stuchowo 51 

72-405 Świerzno 

Pokój nr 1 ( parter)  

Zamawiający będzie brał pod uwagę: 
1. Cenę wykonania poszczególnych materiałów promocyjnych za każdą sztukę brutto; 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków oferty złożonych przez Oferentów. 
 

Wymagania formalne: 

1. Wykonawca określi cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto wykorzystując do 

tego celu formularz oferty. 

2. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do 

umowy. Ceny podane przez Wykonawcę nie podlegają zmianom w trakcie realizacji 

umowy. 

3. Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane 

przez  Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty. 

4. Ceny należy podać w walucie polskiej. 

5. Wszystkie ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  

6. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta winna być 

zaadresowana następująco:   

Biuro Projektu 

Gmina Świerzno 

Stuchowo 51,  
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72-405 Świerzno 

pokój nr 1 ( parter) 

„Materiały promocyjne reklamujące projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

Gminie Świerzno”” 

Dokumenty, jakie wykonawcy zobowiązani są przedstawić wraz z ofertą (zał. 1): 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru (w przypadku firmy), jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

2) Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie 

jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty 

załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony 

przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być 

ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające 

pełnomocnictwa lub notariusza. 

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 

niniejszym zaproszeniu oraz została uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający może nie przyznać  

zamówienia jeśli oferta najkorzystniejsza nie będzie odpowiadała interesowi publicznemu. 

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego oraz określony będzie termin 

zawarcia umowy. O wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni na pisemnie lub 

za pomocą telefaxu lub drogą elektroniczną wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. 

Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy Świerzno www.swierzno.pl informację o 

wyborze Wykonawcy. 

         

Wójt Gminy Świerzno 

        Krzysztof Atras 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1_formularz ofertowy, 

http://www.swierzno.pl/
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Załącznik nr 1  

Znak sprawy:  INF.041.4.2013 

 

 

................................... 

  /pieczęć Wykonawcy/ 

OFERTA 

 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................. 

Z siedzibą w ................................................................................................... ...........................................  

Posiadający/-a REGON    .......................................NIP............................................................ 

na: 

Ofertę wykonania poszczególnych materiałów promujących projekt pn.„Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Świerzno”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

2007-2013  
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oferuję, iż przedmiot zamówienia wykonam za: 

 

Dodatkowy opis: 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Oświadczam, że zrealizujmy zamówienie w terminie do  ................................................................  

Przedmiotowe zadanie zrealizowane będzie zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Zapytaniem ofertowym i przyjmuję określone w nim  

warunki i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

Przedmiot zamówienia 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto VAT (%) Wartość brutto 

1. Ulotki 

2. Plakaty 

3. Tablice 

informacyjne  

4. Długopisy 

5. Notesy 

6. Teczki 

7. Pendrive 

8. Smycze 

9. Naklejki 

10. Mousepady 

    

 

Łącznie 
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Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest: 

.................................................................. tel. .................................... email ............................ 

 

 W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy są: 

 

1. .................................................................    

Oświadczam, że zdobyłem/-am niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

Uważam się za związanego/związaną niniejszą ofertą przez okres  

30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Ofertę niniejszą składam na........... kolejno ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do formularza oferty są: 

1.   .......................................  

2.   .......................................  

3.   .......................................  

  ............................. ,___.___.2014 r.               ...............................................................................  

                                                                         /podpis Wykonawcy/ 

 

 


