Pokrzywna, 09 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza do składania oferty cenowej
na zakup materiałów edukacyjno-promocyjnych z nadrukami.
I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa zamawiającego: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
Adres zamawiającego: Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek
Telefon:
(77) 439 75 48
Faks:
(77) 439 75 48
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14.000,00 EURO
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów edukacyjnopromocyjnych z nadrukami (wzory nadruków stanowi załącznik nr 1) :
Lp.

materiały edukacyjno-promocyjne
z nadrukami

Ilość
w szt.

1.

koszulka T-shirt, kolor- biały, 170g/m2

500

2.

torba bawełniana 42 x 38 cm, krótkie uchwyty

900

3.

4.

5.

6.

frisbee
wzór: 8 półksiężyców
wymiar: min. średnica 22 cm
kolor: niebieski, pomarańczowy, zielony
materiał: Plastik
długopis metalowy o wymiarach min. 13,9 mm ø 0,9
kolor: zielony, niebieski, srebrny
siedem równolegle położonych metalowych pierścieni w części chwytnej
długopisu ,
mechanizm: automat, wykończenie: lakier satynowy
dodatki : chromowane
znakowanie : nadruk
maskotka – zając w bawełnianej białej koszulce
wysokość: min. 15 cm
kolor: beżowy
materiał: plusz, bawełna
maskotka - owca z tasiemką na szyi
wymiary minimum: 160x150x90(mm)
kolor: biały, czarny, beżowy
Materiał: poliester

400

900

300

300

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 12 czerwca 2013 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być złożona do dnia 16 maja 2013 r.
2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikiem graficznym
zawierającym wzory proponowanych materiałów edukacyjno-promocyjnych i dostarczona:
 pocztą elektroniczną na adres: a.prychla@zopk.pl lub




faksem na nr (77) 439 75 48 lub
pocztą tradycyjną lub osobiście na adres:
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
Pokrzywna 11
48-267 Jarnołtówek

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
5. Nie dopuszcza się ofert częściowych i wariantowych.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel.: 77 469 35 50.
Osoba do kontaktu: Michał Stelmaszyk.

