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Z A P Y T A N I E    C E N O W E 

o udzielenie zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

 

 

na wykonanie:  Artykuły informacyjne i promocyjne działania 2.2 pn:  
„E – MILANÓWEK Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem  
i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej  
w Milanówku” 

nazwa rodzaju zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia: 

• 150 sztuk smyczy sublimacyjnych o szer. 15 mm z napisem dwustronnym  

oraz herbem i dwoma logotypami, zgodnie z „Wytycznymi dla beneficjentów  

w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM 2007-2013” Smycz 

w kolorze niebieskim z białymi napisami. Pierwsza strona: logotypy unijne w kolorze 

białym wg wzoru nr 1 (wzory stanowią załącznik do niniejszego opisu zamówienia). 

Druga strona: napis www.milanowek.pl w kolorze białym wraz z herbem, który 

winien być w kolorze czarno-białym (wzór nr 2). 

• 150 sztuk kubków ceramicznych w kolorze niebieskim z białymi logotypami  
(wg wzoru nr 3), zgodnie z powyższym przewodnikiem w zakresie promocji. 

            Pojemność kubka 300ml. 

• 100 sztuk pendrive o pojemności 4 GB z logotypami wg wzoru nr 3. 

• 100 sztuk długopisów w kolorze niebieskim z białymi logotypami wg wzoru nr 1. 

• 150 sztuk breloków nawiązujących do tematyki projektu (np. monitor, komputer, 

myszka, itp.) wg wzoru nr 1. 

• 100 sztuk przyborników na biurko na długopisy, o dowolnym kształcie  

z możliwością zamieszczenia logotypów wg wzoru nr 3. 

 

• 100 sztuk eko notesów (notatniki z przetworzonego papieru), z nadrukowanymi 

logotypami wg wzoru nr 3 i napisem „Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”  

na okładce zewnętrznej. 

• 200 sztuk eko torebek, papierowych z nadrukiem logotypów wg wzoru nr 3. 

• 150 podkładek do myszek z nadrukowanymi logotypami wg wzoru nr 3 i napisem 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007-2013” na okładce zewnętrznej. 



• 150 kalendarzy książkowych A5 w kolorze niebieskim na rok 2013  

z nadrukowanymi logotypami wg wzoru nr 3 i napisem „Projekt współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-

2013” na okładce zewnętrznej. 

 
 

1. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń 
zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany 
materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, 
winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, być sprawne i posiadać 
wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania.  

2. Materiały promocyjne dostarczone w ramach zawartego zlecenia winny spełniać 
wymagania norm UE. Produkty, te wymagają posiadania odpowiedniego  
do asortymentu niezbędnego certyfikatu bezpieczeństwa, atestu, świadectwa jakości  
i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 

3. Dostarczone materiały promocyjne muszą być odpowiednio zapakowane,  
aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. 

 
4. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt 

do Zamawiającego: ul. Spacerowa 4. 05-822 Milanówek 
 

5. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu  
w przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 

 
6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód 

spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.  
 

7. Dostarczone materiały promocyjne zostaną komisyjnie przyjęte przez Zamawiającego. 
Z odbioru sporządzany będzie protokół odbioru jakościowo-ilościowy, w którym 
zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczanego materiału. 
 
 
 

Termin realizacji/wykonania zamówienia:  7 dni od daty potwierdzenia realizacji 
zamówienia. 
 
Warunki płatności: przelew 7 dni od daty otrzymania faktury. 
 
Forma złożenia oferty: 
 
Ofertę na „Formularzu cenowym” należy złożyć do dnia 12 grudnia 2012 roku do godziny 
16:00 
 
w formie: 

� w wersji elektronicznej na adres e-mail: robert.wojtczak@milanowek.pl 
 
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające rejestrację firmy. 
 
 
 
 
 
      


