
Zapytanie ofertowe 

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8. 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego samozaciskowych opasek odblaskowych  z 

nadrukiem promujących program „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. 

 

II. Zamawiający: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice 

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu, wykonanie oraz 

dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego w Katowicach 10 000 samozaciskowych opasek 

odblaskowych z nadrukiem o następujących parametrach technicznych: 

 blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową folią pryzmatyczną, 

spód: materiał typu flock; 

 nadruk monochromatyczny czarny - wykonany dowolną, trwałą techniką 

nadruku; 

 długość ok. 34 cm; 

 szerokość ok. 3 cm; 

 kolor: żółty odblaskowy. 

Opaski muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne dostarczone przez 

Zamawiającego 

 logotyp programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”; 

 napis „Śląskie dla rodziny”; 

 logotyp województwa śląskiego 

zestawione w w/w kolejności. Logotypy umieszczone na opaskach muszą być 

zgodne z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, a ich wykorzystanie nie 

może naruszać zasad wymienionych w księdze znaku. 

Przed wykonaniem opasek Wykonawca prześle Zamawiającemu ich wstępny 

projekt do akceptacji. 

 

IV. Termin realizacji usługi: 

Przewidywany termin realizacji zamówienia to październik-listopad 2015 roku. 

Czas na wykonanie zamówienia wynosi 15 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy. Do czasu tego nie wlicza się czasu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

ewentualnych uwag do projektu opaski odblaskowej. Wlicza się natomiast czas 

potrzebny na wprowadzenie ewentualnych poprawek przez Wykonawcę. 

 



IV. Opis kryteriów wyboru oferty 

1) Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

- cena brutto – 100% 

2) W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do skierowania dodatkowego zapytania dogrywkowego. 

 

V. Sposób przygotowania oferty 

1) Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego. 

2) Ofertę należy przesłać na adres e-mail: jkrywult@rops-katowice.pl w terminie do 

dnia 23 października 2015 roku. Oferty złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

3) Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty 

w niniejszym postępowaniu  i  jej  odrzucenie. Oferta  taka  nie  będzie  mogła 

zostać poprawiona i uzupełniona przez Wykonawcę. 

4) Termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 15 dni od upływu terminu 

zbierania ofert. 

5) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. 

6) Płatność  za  prawidłowo  zrealizowany  przedmiot  zamówienia  nastąpi  do  30  

dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej i podpisanej faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

8) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa umowa stanowiąca Załącznik 

nr 2 do zapytania ofertowego.  

9) Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją warunków 

umowy, o której mowa w pkt. 8. 

 

VI. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Joanna Krywult 

Tel. 032 730 68 85 

E-mail: jkrywult@rops-katowice.pl 

 

VII. Załączniki: 

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące 

załączniki: 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 Załącznik nr 2 – Wzór umowy o świadczenie usług 
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