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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

 

 

Wrocław, 14.08.2019 r. 

 

 

OPIS ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

 

I. Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa wykonania materiałów promocyjnych, począwszy od 

projektu graficznego do produkcji gotowych materiałów, zaprojektowanych wg kryteriów i 

wymogów przedstawionych przez Zamawiającego.  

 

Zamawiający zastrzega możliwość realizacji tylko wybranych części zapytania ofertowego.  

 

Przedmiot zapytania ofertowego składa się z następujących części: 

a) Ulotka reklamowa A4; 

b) Teczka reklamowa A4; 

c) Smycz z karabińczykiem; 

d) Notes z usztywnianą okładką. 

 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie poniżej opisane materiały zostaną wykonane zgodnie z projektem graficznym 

przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

 

1. Ulotka reklamowa A4 

 

a) Przygotowanie projektu graficznego zgodnie z ustaleniami; 

b) Druk dwustronny, dominujące odcienie szarość 

c) Wymiary: format A4; 

d) Papier: kreda mat 250g; 

e) Ilość folderów: 200 szt. 

 

2. Teczka reklamowa A4 

 

f) Przygotowanie projektu graficznego zgodnie z ustaleniami; 

g) Grzbiet 5 mm; 
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h) Lakierowanie wybiórcze na pierwszej stronie; 

i) Wymiary: format A4; 

j) Papier: kreda mat, 350 g 

k) Ilość folderów: 200 szt. 

 

3. Smycz z karabińczykiem 

a) Przygotowanie projektu graficznego zgodnie z ustaleniami; 

b) Kolor dwustronny; 

c) Nadruk kolorowy jednostronny na pasku smyczy (3 logo) 

d) Szerokość smyczy 15 mm 

e) Ilość: 100 szt.; 

 

4. Notes z usztywnianą okładką 

a) Przygotowanie projektu graficznego zgodnie z ustaleniami; 

b) Format: A5; 

c) Nadruk na zewnętrznej i wewnętrznej stronie okładki; 

d) Ilość kartek: 25 szt.; 

e) Kartki: każda z małym nadrukiem: np. 1 logo w kolorze szarym oraz  dane kontaktowe; 

f) Ilość sztuk: 200 szt.; 

 

Wykonawca może złożyć oferty częściowe.  

 

Zamawiający zastrzega możliwość realizacji każdej z określonych części zamówienia u 

różnych Wykonawców w zależności od uzyskanej przez niego oceny. 

 

III. Termin realizacji 

 

Wszystkie materiały muszą zostać dostarczone do miejsca dostawy najpóźniej w dniu 06.09.2019r. 

 

IV. Miejsce dostawy materiałów: 

NanoPure Sp. z o.o. 

Ul. Bierutowska 57-59, bud. 3, piętro 3 

51-317 Wrocław 

(na terenie Wrocławskiego Parku Biznesu 3) 

 

Koszt transportu pokrywa Wykonawca. 
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V. Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający będzie oceniać złożone oferty, punktując je wg następujących kryteriów: 

• 70% - cena (70 punktów) 

• 30% - termin wykonania (30 punktów), 

 

licząc punktację wg następującego algorytmu: 

• cena najniższa / cena badana x 70 

• najmniejsza ilość dni na wykonanie / badana ilość dni na wykonanie x 30 

 

Obydwa kryteria zostaną punktacyjnie zsumowane, a Oferent z najwyższą liczbą punktów (max 100) w 

danej części otrzyma Zlecenie przedmiotu zamówienia, w którym zostaną uzupełnione daty i cena wg 

złożonej oferty. 

 

Termin związania ofertą to 21 dni.  

 

VI. Termin na złożenie oferty 

 

Oferty prosimy składać do dnia 20.08.2019 r. do godziny 15:00 na adres mailowy: 

justyna.mulak@nanopure.pl  

mailto:justyna.mulak@nanopure.pl
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Formularz ofertowy  

/wypełnia Wykonawca/ 

 

 

Lp. Nazwa ilość Cena netto Cena brutto 

Czas wykonania (dni 

robocze), liczona od dnia 

podpisania zlecenia1 

1 Ulotka reklamowa A4 
200 szt. 

   

2 Teczka reklamowa A4 
200 szt. 

   

3 
Smycz z karabińczykiem 100 szt. 

   

4 
Notes z usztywnianą okładką 200 szt. 

   

1 Podany czas realizacji uwzględnia łącznie czas na stworzenie projektu graficznego oraz wykonanie danego materiału 

 

Podane ceny zawierają wszystkie koszty. 

 

Proszę podać wycenę wg powyższej tabeli 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Podpis Wykonawcy 
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………………………………….……… 

 

 

Zlecenie1 

- WZÓR - 

 

Zleceniodawca: 

NanoPure Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000514521, NIP: 898-220-79-87, REGON: 

022445110, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: 

 

……………………………………. – ………………………………………. 

……………………………………. – ………………………………………. 

Zleca 

 

Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….; ul. 

…………………………………….; NIP: ……………………….; Regon:……………...   zwaną dalej Wykonawcą, którą 

reprezentuje: 

 

……………………………………. – ………………………………………. 

……………………………………. – ………………………………………. 

 

usługę polegającą na zaprojektowaniu, produkcji i dostarczeniu Zamawiającemu materiałów 

promocyjnych z części ………………… wg opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do 

Zlecenia 

 

 

 

 

 

 
1 Zlecenie może ulec modyfikacji ze względu na ilość realizowanych części zamówienia u danego Wykonawcy 
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Komplet materiałów promocyjnych w którego skład wchodzą: 

  

Lp. Nazwa ilość Cena netto Cena brutto 

Czas wykonania (dni 

robocze), liczona od dnia 

podpisania zlecenia1 

1 Ulotka reklamowa A4 
 

   

2 Teczka reklamowa A4 
 

   

3 
Smycz z karabińczykiem  

   

4 
Notes z usztywnianą okładką  

   

1 Podany czas realizacji uwzględnia łącznie czas na stworzenie projektu graficznego oraz wykonanie danego materiału 

 

Całościowy koszt usługi: …………………… zł netto  / ………………….  zł brutto, w tym: 

 

Koszty transportu pokrywa Wykonawca. 

Płatność nastąpi przelewem na Konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, 21 dni po wystawieniu 

faktury. 

 

 

 


