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Radom, dnia 20.01.2011r. 

 
…………………………………….. 

(pieczęć Zamawiającego) 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(nazwa rodzaju zamówienia) – usługa poniżej 14 000 euro 

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem 

ofertowym o cenę.  

1. Zamawiający: „Razem dla Radomki”, ul. Wernera 9/11 26-600 Radom, NIP 796-

28-60-152, REGON 141670398-94992 

2. Przedmiot zamówienia:  

Wykonania następujących materiałów promocyjnych  

 

   A. Zaprojektowanie i wydruk plakatów informujących o projekcie 

      1) liczba plakatów do przygotowania: 100 sztuk; 

2) materiał: format A2 papier kreda, gramatura min 100g, nadruk w pełnym 

kolorze kolor 4+0; 

               3) plakat musi zawierać informacje na temat prowadzonej rekrutacji 

uczestników do realizowanego projektu pn. „Nieakademicka szkoła twórczego 

pisania” finansowanego w ramach II edycji programu grantowego Akademii 

Orange, a także zawierać logotypy lidera projektu i partnerów,  informację o 

miejscu realizacji projektu, a także logotyp Fundacji Orange i informację: 

Projekt „Nieakademicka szkoła twórczego pisania” realizowany jest w ramach 

Programu Akademia Orange, treści zamieszczone w materiale muszą zostać 

uzgodnione ze Zleceniodawcą; 

4)materiały maja zostać dostarczone do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11, 26 – 600 Radom; 

5) należy przygotować 3 różne projekty graficzne zgodnie z wytycznymi 

podanymi w pkt. 3; 

6) materiały i informacje dotyczące projektu zostaną dostarczone przez 

Zamawiającego 

7). Termin realizacji zamówienia: 31.01.2011 r. 

8). Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. 

 

B. Zaprojektowanie i wydruk plakatów informujących o konkursie literackim 

1) liczba plakatów do przygotowania: 500 sztuk; 

2) materiał: format A2 papier kreda, gramatura min 100g, nadruk w pełnym 

kolorze kolor 4+0; 

               3) plakat musi zawierać informacje na temat konkursu literackiego 

realizowanego dla projektu pn. „Nieakademicka szkoła twórczego pisania” 

finansowanego w ramach II edycji programu grantowego Akademii Orange, a 

także zawierać logotypy lidera projektu i partnerów,  informację o miejscu 

realizacji projektu, a także logotyp Fundacji Orange i informację: Projekt 

„Nieakademicka szkoła twórczego pisania realizowany jest w ramach Programu 
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Akademia Orange, treści zamieszczone w materiale muszą zostać uzgodnione 

ze Zleceniodawcą; 

4)materiały maja zostać dostarczone do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11, 26 – 600 Radom; 

5) należy przygotować 3 różne projekty graficzne zgodnie z wytycznymi 

podanymi w pkt. 3; 

6) materiały i informacje dotyczące konkursu literackiego zostaną dostarczone 

przez Zamawiającego 

7). Termin realizacji zamówienia: 28.02.2011 r. 

8). Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. 

 

 

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto zamówienia 

z wyodrębnionym podatkiem VAT, wyrażonej cyfrowo i słownie. 

 

3. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy: 

- na załączonym druku  „OFERTA" w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, 

- winna być podpisana przez osobę upoważnioną.  

- opatrzona pieczątką firmową, 

- posiadać datę sporządzenia,  

W przypadku składnia oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy 

nanieść napis "Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych: 

zaprojektowanie i wydruk plakatów informujących o projekcie oraz zaprojektowanie i 

wydruk plakatów informujących o konkursie”. 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę można  składać : 

- osobiście u zamawiającego na adres: „Razem dla Radomki”, ul. Wernera 9/11, 26 

– 600 Radom; 

- pocztą (adres jw.); 

- pocztą elektroniczną na adres: promocja@razemdlaradomki.pl 

Ofertę należy złożyć do dnia 24.01.2011 r., godz.1600 . Decyduje data wpływu oferty. 

 

 

 
 
 

 
 

 

…………………………………………………………….. 

       (podpis osoby upoważnionej 
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OFERTA NA MATERIAŁY PROMOCYJNE 

A. Zaprojektowanie i wydruk plakatów informujących o projekcie 

 

W odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia 

publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami na: 

wykonanie materiałów promocyjnych: nt. projektu „Nieakademicka szkoła twórczego 

pisania” realizowanego w ramach Programu Akademii Orange. 

Składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę 

netto………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………..………………….…… 

zł.  

Obowiązujący podatek Vat …………………………………………………………………………..……………. 

Cena brutto……………………………………………………………………………………………………….……… zł. 

Słownie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 

warunki. 

3. Oświadczamy, że firma posiada nr identyfikacyjny NIP ……………………………………………  i 

jest /nie jest płatnikiem podatku VAT ……………………………………………………………………..……. 

4. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do 

niego żadnych zastrzeżeń. 

5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na 

określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

…………………………………………………………………….…….. 

(Pieczęć firmowa, data i podpis osoby 

upoważnionej) 
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OFERTA NA MATERIAŁY PROMOCYJNE 

B. Zaprojektowanie i wydruk plakatów informujących o konkursie literackim 

 

W odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia 

publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami na: 

wykonanie materiałów promocyjnych: nt. projektu „Nieakademicka szkoła twórczego 

pisania” realizowanego w ramach Programu Akademii Orange. 

Składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę 

netto………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………..………………….…… 

zł.  

Obowiązujący podatek Vat …………………………………………………………………………..……………. 

Cena brutto……………………………………………………………………………………………………….……… zł. 

Słownie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 

warunki. 

3. Oświadczamy, że firma posiada nr identyfikacyjny NIP ……………………………………………  i 

jest /nie jest płatnikiem podatku VAT ……………………………………………………………………..……. 

4. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do 

niego żadnych zastrzeżeń. 

5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na 

określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

…………………………………………………………………….…….. 

(Pieczęć firmowa, data i podpis osoby 

upoważnionej) 

 

 


