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Elbląg, 10.09.2019 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na gadżety reklamowe z nadrukiem 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk 

ul. Stary Rynek 25 

82-300 Elbląg 

KRS  0000042453 

NIP  5782449856 

website: http://www.eurobalt.org.pl 

email: zuchowski@eurobalt.org.pl 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie gadżetów promocyjno-reklamowych z nadrukiem loga 
projektu SB YCGN realizowanego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk wraz z logiem 
programu i flagą UE o wymiarach proporcjonalnych do wielkości gadżetu, zgodnie z wytycznymi 
komunikacyjnymi programu Interreg South Baltic na lata 2014-2020 (w załączeniu).  
 
W ramach oferty Dostawca przedstawi projekt nadruku do zatwierdzenia Zamawiającemu 
(odpowiednia metoda znakowania dobrana do poszczególnych przedmiotów zamówienia), oraz 
dokładny opis wraz z wizualizacją proponowanych gadżetów. Wszelkie koszty związane z 
przygotowaniem i korektą projektu zamówienia powinny zostać wkalkulowane w cenę jednostkową. 
  

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość  Jednostka 
miary 

1.  Krówki mleczne; 12  m-cy przydatności do spożycia; 
biały papierek z logiem projektu i programu w 
kolorze 

10 kg 

2.  Pendrive 8 GB, Pojemność  8 GB, Złącze  USB 3.1 
1gen / USB 3.0, Minimalna prędkość zapisu danych  
20 MB/s, Maksymalna prędkość odczytu danych  
110 MB/s, biały z kolorowym logiem programu i 
projektu (w załączeniu przykład) 

100 sztuka 

3.  Długopis automatyczny, metalowy , biały,; niebieski  
tusz;  logo programu i projektu w kolorze 

150  sztuka 

4.  Ołówek automatyczny z gumką, biały, plastikowy, 
logo programu i projektu w kolorze 

150 sztuka 

5.  Parasol automatyczny składany, wykonany z 
solidnego materiału ; kolor biały; logo programu i 
projektu w kolorze 

50  sztuka 

6.  Torba bawełniana na zakupy eko; tkanina 100 % 
bawełna; wymiary 38x42 cm; gramatura 140 g, kolor 

200 sztuka 
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ecru; logo kolorowe wg wzorca 
(w załączeniu przykład) 

7.  Notesy białe z gumką, w kratkę, w formacie A5, 80-
kartkowy 
(w załączeniu przykład) 

200 sztuka 

8.  Butelki filtrująca, logo programu i projektu w 
kolorze, Pojemność całkowita 0,6 

50 sztuka 

9.  Pudełko lunch box  (kuferek lunchowy), Kuferek 
podzielony jest na kilka komór 1,5, PARAMETRY 
KUFERKA: długość: 226 mm, szerokość: 160 mm, 
wysokość: 90 mm, pojemność: 1500 ml 

50 sztuka 

 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion 
Bałtyk do złożenia zamówienia. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają 
pracownicy biura: paulina.lieder@euroregionbaltic.eu ; zuchowski@eurobalt.org.pl  
 

Opis sposobu przygotowania oferty.  
Oferent powinien sporządzić ofertę w postaci szczegółowej kalkulacji elementów przedmiotu 
zamówienia (wg załączonego formularza ofertowego). Dopuszcza się możliwość składania ofert 
tylko na pełen zakres zamówienia. 
 

OCENA OFERTY  
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: cena  80%; 
jakość  20 %.  Oferent powinien przesłać po 1egzemplarzu przedmiotu zamówienia z pozycji od 2 
do 9, w celu oceny jakości.  
Oceniana będzie cena brutto oferty.  
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację 
przedmiotowego zamówienia. 
 

FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
Oferta powinna być:  
1. Przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej 
paulina.lieder@euroregionbaltic.eu do DW  zuchowski@eurobalt.org.pl 
Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2019 r. do godzinie 12.00  
 

 INFORMACJE DODATKOWE  
1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Termin realizacji zamówienia: 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.  
 
W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy 

2. Logo projektu i programu wraz z wizualizacjami 

3. Wytyczne programowe przygotowania matriałow promocyjnych programu Interreg South 

Baltic na lata 2014-2020.  
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                                …………………………………………….. 
           Miejscowość i data 

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

(pieczęć Wykonawcy) 

Stowarzyszenie Gmin RP  

Euroregion Bałtyk 

ul. Stary Rynek 25 

82-300 Elbląg 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Gadżety reklamowe z nadrukiem 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na gadżety reklamowe z nadrukiem oferuję/emy wykonanie 
przedmiotowego zadania: 
 

Nazwa oferenta:  

Adres oferenta:  

Imię i nazwisko osoby podpisującej 

formularz: 

 

Wyszczególnienie Liczba   

Jednostka 

miary 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

VAT(%) Wartość 

brutto 

Krówki mleczne      

Pendrive 8 GB      

Długopis automatyczny      

Ołówek automatyczny z gumką      

Parasol automatyczny składany      

Torba bawełniana na zakupy eko      

Notesy białe z gumką      

Butelki filtrująca      

Pudełko lunch box  (kuferek 
lunchowy), 

     

Razem:  

 
 

……………………………………………………… 
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 

_______________________________________________________ 


