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ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wa rtości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro
I.

c

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kędzierzyn-Koźle - U rząd Miasta Kędzierzyn -Koź le, ul. Grzegorza Piramowicza 32,47-200
Kędzierzyn - Koźle, NIP 749-20-55-601, reprezentowany przez Sabinę N owosielską -

Prezydent

Miasta
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup materiałów rekla mowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego.

III. KRYTERIA
Kryteria oceny oferty:
Cena -80 "
najtańsza

cena brutto/ badana cena brutto x 80 pkt.
Czas dostawy- 20 %
najkrótszy czas dostawy spośród ofert! czas dostawy oferty badanej x 20 pkt.
IV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

Maksymalna
najtańsza

ilość

punktów w ramach kryterium cena, liczona

będzie

wg

poniższego

wzoru:

cena brutto! badana cena brutto x 100 pkt. x 80%

Maksymalna

ilość

punktów w ramach kryte rium termin wykonania liczona

będzie

wg

pon iższego

wzoru:
najkrótszy termin wykonania ! >badany termin wykonania x 100 pkt. x 20%
Cena brutto oferty jest
pełnego

zryczałtowan ą ceną

brutto

zawierającą

zakresu niniejszego przedmiotu zamówienia. Przez

podlegała

cały

wszystkie koszty wykonania
okres realizacji nie

będzie

zmianom ani korektom.

Ceny oferty podane

będą

przez

miejsc po przecinku. Wszystkie

wykonawcę wyłącznie
płatności

i

w

złotych

zobowiązania będą

(PLN) z dokładnością do dwóch
realizowane jedynie w polskich

złotych.

Oferta

powinna

zawierać

cenę

brutto oraz

termin

wykonania

zamówienia

(i l ość

dni

ka lendarzowych, liczonych od daty podpisa nia umowy).
Nie podanie jednego z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
Oferty w posta ci pisemnej w języku polskim należy przesyła ć do dnia 11.12.2017 r .,
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail : promocja@kedzierzynkozle.pl (tel. 77
40

sa 368) na formularzu oferty (załącznik nr l).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający

przewiduje

unieważnienie postępowania

w przypadkach, gdy:

1. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że zamówienie nie może zostać udzielone.

2. Nie wpłynie

żadna

oferta

3. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe Zamawiającego
4. Nie

wpłynie żadna ważna

oferta.

Termin dostawy zamówienia nie
Pod

uwagę

części

brane

będą

później niż

tylko oferty, które

zawierać będą

przedmiotu zamówienia. Odrzucone

wykonanie,

choć

Zamawiający

jednej

części

do 22.12.2017 r.

zostaną

kwoty brutto na wykonanie wszystkich

oferty

niepełne

-

niezawierające

kwoty za

przedmiotu zamówienia oraz czasu dostawy.

zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania wszystkich

części

przedmiotu

zamówienia.
Zamawiający

dopuszcza negocjacje cenowe z oferentami, którzy

Oferent w zapytaniu

Zapytanie

może złożyć tyłka jedną ofertę.

Kolejne

złożyli

zostaną

oferty w terminie.

odrzucone.
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Czę ś ć I - Gadżety

Czas dostawy: _ _ _ _ dni kalendarzowych

Opis

Znakowan ie

Iloś ć
(szt.)

1.

Promostars Heavy' 170 o indeksie 21172, kolor nr 30 lub
zakresie: t-shirt w kolorze czerwonym, s kład: 100%
baweł ny półczesanej
ring-spun, opis: elastyczny ściągacz, taśma
wzmacniająca na ramionach, boki bezszwowe, zastosowano podwój ne
szwy, gramatura: 170 g/m2 , ko lor czerwony, ro zmiary: S-S szt., M- l O szt . L10 szt., XL-S szt.

Nadruk x 3 (na prawym
z tyłu, na lewej
piersi) w kolorze białym

30

2.

Zestaw porcelanowy do kawy, niedekorowany okrągły Ceramiki Tulowice
(w składzie: 24 filiżanki, 24 spodki pod filiżankę, 24 talerzyki deserowe, 3
mleczniki, 3 cukiernice z przykrywkam i) lub równoważny w zakresie i lości
oraz specyfikacji: w kolorze białym,
F iliżan ka: ś r ed n i ca (bez ucha) min. 86 mm, max. 88 mm, wysoko~ć min. 62
mm, max. 64 mm, pojemność min. 190 mi, max. 195 m i
Spodek pod filiżankę; średnica min. 145 mm, max. 147 mm
Talerzyk deserowy: średnica min. 190 mm, max. 200 mm
Mlecznik: śre dni ca (bez ucha) min. 70 mm, max. 72 mm, wysoko~ć min. 98
mm, max. 100 mm, pojemność m in. 190 m i, max. 195 mi
Cukiernica z p r z ykrywką : wysok ość min. 122 mm, max. 125 mm, pojemność
m in . 250 m I, max. 255 mi

Nadruk x 1 na 24 filiżan kach,
3 mlecznikach i 3 cukiernicach
(1 kolor)

wg
opisu

3.

Torba bawełniana (indeks 20241) lub równoważna w zakresie: kolor ecru,
gramat ura 150 g. o wymiarach (szer. x wys.) min. 380 x 420 mm, max. 382
x 422 mm, dł. rączk i 620 mm

1 x sitodruk w peł nym
kolorze

100

4.

Torebka biodrowa (indeks 20113) lub równoważna w zakresie toreb ka
biodrowa z lycry o wymiarach (szer. x wys.) m in. 270 x 112 max. 271 x 114
mm (torebka), pasek (obwód) min. 635 - 895 mm, max. 640 - 900 mm, w 3
kolorach: czarny, niebieski, różowy

Te rm otransfer
sitodrukowy TS
(czarny kolor)

100

Lp.

Przykładowe zdjęcie

T-shirt

~

brutto

Wartość

brutto

męski

równoważny w

s.

I Cena jedno

Kamizelka odblaskowa d z iecięca (indeks 20302) lub równoważna w
zakresie: kamize lka odblaskowa dziecięca ko lor żółty, skł ad: poliester o
wymiarach (wys. x szer.) min. 450 x 365 mm, max. 452 x 367 mm

rękawie,

Termotransfer
sitodrukowy TS na lewej piersi
(czarny kolor)

200

t

I..

o

Smycz odblaskowa wykonana z ta~my poliestrowej, zakończona
metalowym karabińczykiem z odpinanym elementem plastikowym.
Szerokość smyczy 1,5 cm, długość po zlożeniu ok. 50 cm, w kolorze

Nadruk sublimacyjny w
kolorze czarnym na ca łej
długości smyczy

ZOO

Ta mpodruk
(kolor czarny)

ZOO

Grawer

4

9.

Koszulka m~5ka Promostars Polo Cotton 200 g (indeks 42250), kolor nr
lub równoważny w zakresie kos zu lka męska polo w kolorze ciemny popiel,
skład: 90% bawełna półczesana, 10% poliester, opis: płaski kołnierz z
podwójnymi strukturalnymi paskami, taśma twillowa, rozcięcie na bokach,
podWÓjne szwy, gramatura 200 g/m 2, kolor ciemny popie laty, ro zmiary: S-5
szt., M·15 szt., l-20 szt., Xl· I O. Każda koszulka pakowana indywidualnie w
p rzeźroczysty worek foliowy.

Haftowanie na lewej piersi
(b iały kolor)

50

10.

Koszulka damska Pr omostars Polo Cotton 200 g (indeks 42195), kolor nr 50
lu b równoważny w zakresie koszulka damska polo w kolorze ciemny popiel,
skład: 90% bawełna półczesa na , 10% poliester, opis: pła ski koł nierz z
podWÓjnymi strukturalnymi paskami, taśma twillowa, rozcięcie na bokach,
podwójne szwy, gramatura 200 g/m 2, kolor ciemny popielaty, rozmiary: S-5
szt ., M-20 szt ., l -lO szt., Xl-5 szt. Każda koszulka pakowana indywidualnie w
worek foliowy.

Haftowanie na lewej piersi
(biały kolor)

50

6.

1.

8.

•

•

n

pomarańczowym.

Brelok odblaskowy "miś" na metalowym ł ańcuszku w kolorze białym i
żółtym; wymiary: 7 x 5 x 0,7 cm; Spełniają no rmę WE/S!2428/2015

Termos Selll,51 Silver - EMSA z wkładem szklanym 110 produktu 3954)
równoważny w zakresie termos z wkładem szklanym 1,5 ł, wykonany z
tworzywa p~ i ABS, lakier meta lik w kolorze srebrnym, chromowany korek z
dozowni kiem, uchwyt 50ft Touch. Wysokość dzbanka min. 29 cm, max. 30,
średnica min. 16 cm, max. 17 cm

Łączna wartoŚĆ

brutto : ______________ ._

Wycena dla maksyma lnej wielkości nadru ku.

F

Warianty nadrukujgrawerujhaftowan ia (dla pozycji: 1, 4,5,6,7,8,9,10):

...

Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn - Koźle

MI• • to mol/lwoj cl

MI.sto moll/wojcl

~ Kędzierzyn-Koźle
Miasto

moi/lwoścl

Kędzierzyn-Koźle
Miasto moillwoścl

Warianty nadruku gra fiki (dla pozycji 2):
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Warianty nadruku grafiki (dla pozycji 3):

Załączone

grafiki

są

tylko

przykładowe

i mogą ulec zmianie.

t'

