Giżycko 24.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku przy ul. Nowowiejskiej 4a, tel.
87 428 04 90, faks: 87 428 04 91 zwraca się z prośba o przedstawienie oferty na „Wykonanie
i dostawa materiałów/gadżetów promocyjnych dla uczestników akcji, kampanii, festynów i pikników
ekologicznych organizowanych przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku w 2016 r.”
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z poniższą specyfikacją techniczną:
Specyfikacja techniczna:
L.p.
1.

2.

Rodzaj materiału/gadżetu promocyjnego
Ilość sztuk
Czapeczki typu army
300
Czapeczka typu army. Wykonana w 100% z bawełny. Czapka w jednym
rozmiarze ale z możliwością regulacji za pomocą metalowej klamerki
lub rzepu z tyłu. Czapka w 2 kolorach granatowym i popielatym, z
haftem lub nadrukiem.
Oznakowanie na czapeczkach powinno zawierać napis w kolorze
białym oraz loga: Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich i
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie
Koszulki dziecięce
300
Koszulka dziecięca typu junior w kolorze habrowym, zielonym i
szarym. Na koszulce nadruk jednokolorowy w jednym miejscu na
klatce piersiowej. Koszulka wykonana w 100% z bawełny o gramaturze
minimum 180g/m2. W koszulce taśma wzmacniająca szwy rękawów,
ale bez szwów bocznych. Różne rozmiary. Ze wzorem zwierzęta. Po
100 szt. każdego koloru
(w podziale każdego rozmiaru 20 szt w każdym kolorze: 116, 122, 132,
144, 156)

3.

Torba bawełniana wzór I
400
Torba bawełniana. Torba na zakupy w kolorze habrowym. Na torbie
umieszczona grafika, logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, logo Fundacji Ochrony
Wielkich Jezior Mazurskich. Powierzchnia nadruku minimum 20x15 cm
Materiał: bawełna,
Kolor: habrowy,
Wymiary produktu: min. 40x35x15 cm, max. 45x40x15 cm,
Rodzaj nadruku: sitodruk (1 kolor-zielony),
Pole nadruku: minimum 20x15 cm,

4.

Torba bawełniana letnia XXL.
250
Torba na zakupy w kolorze niebieskim. Torba letnia XXL z kieszenią
zewnętrzną. Torba o wymiarach 44x48 cm, wys. z rączką ok. 77 cm,
bez podszewki. Kieszeń zewnętrzna naszywana, otwarta, wielkości A5

poziomo. Logo FOWJM i WFOŚiGW.
5.

6.

7.

8.

Torba na biodro z suwakiem
Torba na biodro z suwakiem z kieszenią na telefon . Materiał: Poliester
70D. Wymiary: 25X7X13 CM. Rodzaj nadruku sitodruk lub transfer,
jednokolorowy nadruk. Maksymalna wielkość nadruku: 80x40. Waga
jednej szt. do 0, 151 kg.
Ekologiczny ołówek z gumką
Ekologiczny ołówek z gumką, dł. Ok. 190 mm. Z nadrukiem
jednokolorowym wykonanym metodą tampodruku. Waga ok. 5 g
rozmiar nadruku do 65 x 6 mm. Tworzywo drewno.
Pokrowiec na smartfon
Wodoodporny pokrowiec na smartfon, wykonany z PVC, posiadający
klamrę bezpieczeństwa. Cieńsza powierzchnia przednia umożliwiająca
pracę z ekranem dotykowym. Waga 0,037, Wymiar: min. 16X11,5 cm,
wielkość nadruku 50 x 70 mm, materiał PCV,
Bluza Polarowa damska
Bluza polarowa rozpinana z kapturem w kolorze habrowym z
nadrukiem. Fason dopasowany, odszycie kaptura w szarym kolorze,
kieszenie w szwach bocznych z zamkami, polar 270-360 g/m². na
plecach duże logo Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, 2 szt
– S, 2 szt. M, 4 szt. L i 2 szt XL
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2. Termin realizacji zamówienia:
Dostarczenie do siedziby biura Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska
4a, II piętro do sekretariatu do dnia 30.07.2016 r.
3. Formy i terminy złożenia oferty:
- mailem na adres k.zukowska@jeziora.com.pl
- osobiście do siedziby Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska 4a, 11500 Giżycko
-do dnia 29.06.2016 r. do godz. 15.30
4. Sposób wybory oferty (kryteria oceny)
kryterium cena 100% - najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną.
5. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, określająca
zasady realizacji zamówienia.
6. Warunki płatności: płatność zostanie uregulowana przez Zamawiającego przelewem, po
przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, w ciągu 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na wskazane konto bankowe
Wykonawcy.
7. Uwagi końcowe: FOWJM zastrzega sobie prawo do:
- wyjaśnienia treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne,
niejasne lub budzą wątpliwości FOWJM
- uzupełnieniu ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić
- poprawienia omyłek rachunkowych za zgoda Wykonawcy
- odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie

- odrzucenie ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego
Niniejsze zapytanie stanowi formę rozeznania rynku, jakie FOWJM zobowiązana jest
przeprowadzić zgodnie z zasadami ogólnymi udzielania zamówień finansowanych z udziałem
środków publicznych. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo
zamówień publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji
ochrony Wielkich Jezior Mazurskich do zawarcia umowy.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik Nr 1 – formularz oferty

