
 

Łuków 10.01.2020 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Odnośnie wykonania materiałów promocyjnych  

Posejdon Łukasz Walo zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie rozeznania rynku. Zamawiający w przypadku 

niniejszego zapytania nie jest zobowiązany do stosowania trybów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.  

Zapytanie ofertowe zostało przesłane do 3 potencjalnych oferentów oraz upublicznione na 

stronie internetowej www.eposejdon.pl 

2. ZAMAWIAJĄCY 

Posejdon Łukasz Walo 

ul. Kiernickich 27/29 

21-400 Łuków 

tel. 503 587 881 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych według poniższego 

zestawienia na targi instalacyjne które odbędą się w Poznaniu 2020.  

Miejsce imprezy targowej: Głogowska 14, 60-734 Poznań 

Czas trwania targów: 21.04.2020 r. – 23.04.2020 r. 

Organizator: Międzynarodowe Targi Instalacyjne 

 

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 

 

- Wydruk katalogów – Katalog z pełną ofertą w ilości: 5000 szt. rodzaj papieru: Kreda błysk 

130g, rodzaj okładki: kreda błysk 250g, szycie po długim boku, Dwustronnie kolorowe (4+4 

CMYK) 

- Wydruk ulotek – Ulotka składana z ofertą w ilości: 5000 szt. rodzaj papieru: Kreda błysk 170g, 

falcowanie 3C, Dwustronnie kolorowe (4+4 CMYK) 

- Wykonanie notatników – notatnik w ilości: 1000 szt, rodzaj papieru: offset 80g, z okładką 

jednostronną 170g, klejenie po krótkim boku, Jednostronnie kolorowe (4+0 CMYK) 

http://www.eposejdon.pl/


 

- Wykonanie gadżetów reklamowych zawierających logo firmy oraz informację o 

współfinansowaniu ze środków unijnych:  

- Długopis 2000 szt, długopis metalowy 

- Torba na materiały reklamowe – 2000 szt, torba bawełniana 

- Teczka papierowa – 1000 szt, rozmiar A4 

- Wykonanie ubrań reklamowych zawierających logo firmy oraz informację o 

współfinansowaniu ze środków unijnych:  

- ubrania reklamowe – 500 szt 

- Wykonanie nagród i wyróżnień wraz z informacją o współfinansowaniu ze środków unijnych: 

- statuetka szklana z grawerem – 25 szt  

 

Wszystkie materiały promocyjne (ulotki, katalogi, notatniki, gadżety reklamowe, ubrania 

reklamowe, nagrody i wyróżnienia) muszą zawierać informację o współfinansowaniu ze 

środków unijnych wraz z właściwymi logami wynikającymi z wytycznych. 

 

W celu realizacji zamówienia zamawiający, przekaże wykonawcy materiały w postaci pliku 

graficznego. 

 

Materiały promocyjne 

Artykuł Ilość 

Ulotki 5000 szt 

Katalogi 5000 szt 

Notatniki 1000 szt 

Gadżety reklamowe 5000 szt 

Ubrania reklamowe 500 szt 

Nagrody i wyróżnienia 25 szt 

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Oferta musi zawierać: 

 

- datę sporządzenia, 

- nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, 

- numer telefonu, adres e-mail, 



 
- cenę przedmiotu zamówienia netto 
- termin związania ofertą (nie krótszy niż 7 dni od upływu terminu składania ofert) 

 

2. Ofertę należy złożyć na adres mailowy: eposejdon@gmail.com lub wysłać pocztą. 

3. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do składania 

ofert w imieniu oferenta. 

4. Oferta nie spełniająca warunków określonych w zapytaniu ofertowym zostanie 

odrzucona. 

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 

 

5.   TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT  

 

1. Miejsce składania ofert: ofertę można złożyć osobiście, przesłać pocztą elektroniczną 

na adres mailowy: biuro@vacuflo.pl 

2. Termin składania ofert do: 07.02.2020 r.   

3. Sposób płatności za realizację przedmiotu zamówienia: przedpłata  

4. W przypadku oferty składanej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, ofertę 

należy umieścić w kopercie z adnotacją „materiały promocyjne” 

 

5. W przypadku oferty składanej drogą mailową, ofertę należy złożyć w postaci skanów 

dokumentów wykonanych z podpisanych dokumentów - Oferty złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie po 

dokonaniu wyboru na stronie internetowej www.eposejdon.pl oraz przesłana mailowo do 

wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

 

6.  KRYTERIA OCENY 

 

 

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100 

 

2. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

mailto:eposejdon@gmail.com
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Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium nr 1. 

 

Kryterium  Punktacja  Sposób oceny 

Cena  100  

Stosunek ceny najniższej 

oferty do ceny badanej 

oferty, mnożony przez 100 

 

   7. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dodatkowych informacji udziela Łukasz Walo, tel.: 734 089 821, e-mail: 

eposejdon@gmail.com 

2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.eposejdon.pl oraz w siedzibie 

Zamawiającego. 

3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz 

do unieważnienia postępowania. 

5. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, zrezygnuje z realizacji zamówienia, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych. 

 

 

 

 

 

 


