
              

 

                                                Gdańsk, dn. 10 czerwca 2014r. 

  

         

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(dostawa materiałów promocyjnych w ramach programu „ZDOLNI z POMORZA”)  

 

 

1. ZAMAWIAJACY 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 

Aleja gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk 

NIP 957-07-32-325       REGON 190258024 

 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Kod CPV:  22462000-6 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych w ramach programu „ZDOLNI  
z POMORZA”, realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.  
 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z projektem graficznym Zamawiającego, 
uwzględniając zapisy określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, należycie oraz zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa.  
 
 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 12/2014  
z dnia 13 maja 2014r. Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w sprawie wprowadzenia 
regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro  
w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.  

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia - do dnia 20 czerwca 2014 roku, oznacza termin dostawy materiałów 

promocyjnych do siedziby Zamawiającego. 

 

5. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Kryterium stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty – najniższa cena – 100% cena. 
 
Cenę należy podać w PLN, przedstawiając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza 
(do dwóch miejsc po przecinku). 
 



              

 

Wykonawca określi cenę oferty brutto łącznie oraz ceny oferty brutto za poszczególne elementy 
zamówienia (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za 
realizację przedmiotu zamówienia. 
 
Cena oferty brutto łącznie oraz ceny oferty brutto za poszczególne elementy zamówienia jest ceną 
ostateczną obejmującą wszystkie koszty i elementy związane z prawidłową realizacją niniejszą 
zamówienia.  
 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania.  
 
Ofertę należy złożyć do dnia 12 czerwca 2014 roku do godz. 10.00: osobiście w siedzibie Zamawiającego 
(p. 210 sekretariat), listownie na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli, al. gen. J. Hallera 14, 80-401 
Gdańsk lub też drogą elektroniczną na adres e-mail: justyna.konkel@cen.gda.pl  
z dopiskiem/tematem  „Oferta na materiały promocyjne”. 

 

8. INNE INFORMACJE 

Szczegółowe informacje można uzyskać: 
- Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14 w Gdańsku, pokój 447 
- osoba do kontaktu: Justyna Konkel, tel. (58) 340 41 09, e-mail: justyna.konkel@cen.gda.pl 
 
Po wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania. Zamawiający zawrze umowę  
z wybranym Wykonawcą. 
 

 

9. ZAŁĄCZNIKI 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz ofertowy 

3. Umowa 
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Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

 

L.P. NAZWA TOWARU PODSTAWOWY OPIS ILOŚĆ 

1. TECZKI Format A4 z trzema skrzydłami, papier kreda 350g, granat, 

kolory 4x0 (jednostronnie), folia matowa + lakier 

1000 szt 

2. NOTESY/BLOCZKI Format A5, papier offset 80g, kolory 4x0, klejone z góry, ilość 

kartek 100, od spodu tekturka 

1000 szt 

3. DŁUGOPISY Metalowy, z grawerem lub nadrukiem obustronnym 1000 szt 

4. KOSZULKI Unisex, rozmiar L i XL, bawełna, gramatura ok.200g, kolor 

biały, dwa nadruki, Kolor 4x4 

200 szt 

5. ZESTAWY 

PIŚMIENNICZE 

Zestaw typu WATERMAN GRAUDATE 

- wieczne pióro 

- długopis 

- etui/ eleganckie pudełko 

    5 szt 

6. ŁADOWARKI 

SŁONECZNE 

Mini ładowarka słoneczna, obudowa ABS, czarna. Ładowarka 

mini USB, ładowarka do iPhone, wyjście mini USB, układ 

zabezpieczający przed przeładowaniem. 

 20 szt 

  

 

Materiały promocyjne zaopatrzone w 4 loga w kolorze, umieszczone na materiałach wg projektu 

graficznego wskazanego przez Zamawiającego (w załączeniu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy 

…………………………………………………… 
        (Pieczęć Oferenta) 

         
  
       Centrum Edukacji Nauczycieli 
       Al. gen. J. Hallera 14 
       80- 401 Gdańsk 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10 czerwca 2014 roku dotyczące dostawy materiałów 
promocyjnych w ramach programu „ZDOLNI z POMORZA”, realizowanego przez Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Gdańsku: 
 
Dane Wykonawcy 
1. Nazwa wykonawcy/ firmy składającej ofertę ………………………………………………………………………….. 
2. Adres firmy……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. NIP …………………………………………………………. REGON ………………………………………………………………… 
4. Telefon……………………………………………………. Fax ………………………………………………………………………. 
5.           Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cena oferty 
 
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu za: 
 
Cenę brutto łącznie za całość zamówienia: …………………………..…………PLN, w tym VAT ………………..PLN  
 
Słownie:…………………………………………………….…………………………………………………………………………..……………. 
 
 

L.P. NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA JEDNOSTKOWA KWOTA ŁĄCZNIE 

1. TECZKI 1000 szt   

2. NOTESY/BLOCZKI 1000 szt   

3. DŁUGOPISY 1000 szt   

4. KOSZULKI  200 szt   

5. ZESTAWY PIŚMIENNICZE      5 szt   

6. ŁADOWARKI SŁONECZNE    20 szt 

  

  

 
 

 



              

 

Oświadczenia 
 
 
Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu 
ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 
 
Oświadczam/y, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia zgodnie z projektem graficznym Zamawiającego. 
 
Oświadczam/y, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
Oświadczam, że jestem/my w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej wykonać zamówienie.  
  
Oświadczam/y, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

…………………………………………                                                                                                                                   …………………………………….… 
(Miejscowość, data)   (Podpis osoby/osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


