
Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług nr      /     /2015 

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 700 kalendarzy trójdzielnych na rok 2016 

oraz 2 000 smyczy materiałowych z nadrukiem promującym 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 700 kalendarzy trójdzielnych na rok 2016 

oraz 2 000 smyczy materiałowych o następujących parametrach: 

 

Kalendarz trójdzielny: 

a. Wymiar całkowity ok. 30x80 cm; 

b. Trzy odrębne kalendaria; 

c. Główka kalendarza -  lakierowana UV z efektem wypukłości, w pełnym 

kolorze; projekt indywidualny według projektu graficznego Wykonawcy, 

nawiązującego do programu „Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny” 

zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego; 

d. Plecki kalendarza w pełnym kolorze nawiązujące do projektu graficznego 

główki kalendarza; 

e. Wykończenie: pasek z przesuwanym okienkiem; 

f. Pakowanie –  każdy kalendarz w komplecie z białą kopertą; w paczkach po 

50 egzemplarzy w paczce (paczka z kartonu lub podwójnego papieru); 

g. Ilość: 700 sztuk; 

h. Miejsce na nadruk - zawierać będzie następujące treści i logotypy graficzne 

dostarczone przez Zamawiającego: 

 

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

 napis „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”; 

 logotyp województwa śląskiego 

 logotyp ROPS 

 



Logotypy muszą być zgodne z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, a ich 

wykorzystanie nie może naruszać zasad wymienionych w księdze znaku. 

 

Przed wykonaniem zamówienia Wykonawca prześle Zamawiającemu wstępny 

projekt do akceptacji. 

 

Smycz materiałowa: 

a. typ: taśma poliestrowa 

b. szerokość 15 mm; 

c. kolor smyczy: 1 kolor: pomarańcz lub żółty, dwustronny; 

d. Dodatki:  metalowy karabińczyk; 

e. Ilość: 2 000 sztuk 

f. miejsce na nadruk dwustronny w kolorze białym, wykonany trwałą techniką 

- zawierać będzie następujące treści i logotypy graficzne dostarczone przez 

Zamawiającego: 

 

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

 napis „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”; 

 logotyp województwa śląskiego 

 

                zestawione w w/w kolejności. Logotypy muszą być zgodne z wzorami            

                przekazanymi przez Zamawiającego, a ich wykorzystanie nie może naruszać zasad   

                wymienionych w księdze znaku. 

 

Przed wykonaniem zamówienia Wykonawca prześle Zamawiającemu  wstępny 

projekt do akceptacji. 

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Przewidywany termin realizacji zamówienia to listopad-grudzień 2015 roku. Czas 

na wykonanie zamówienia wynosi 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

Do czasu tego nie wlicza się czasu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

ewentualnych uwag do projektu kalendarza i smyczy materiałowej. 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: 

- łączna cena brutto – 100% 

2) W przypadku złożenia co najmniej dwóch 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) Oferta musi obejmować zarówno przygotowanie projektu, wykonanie oraz 

dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego w Katowicach 700 kalendarzy trójdzielnych oraz 2 000 

smyczy materiałowych 

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

dnia 24 listopada 2015 roku do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

4) Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty 

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

zostać poprawiona i uzupełniona przez Wykonawcę. 

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

zbierania ofert. 

6) Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. 

7) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej oferty. 

8) Płatność  za  prawidłowo  zrealizowany  przedmiot  całego zamówienia  nastąpi  

do  30  dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej i podpisanej faktury do 

siedziby Zamawiającego. 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

10) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa umowa stanowiąca Załącznik 

nr 2 do zapytania ofertowego.  

11) Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją warunków 

umowy, o której mowa w pkt. 10. 

 

VI. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Karolina Gałuszka 

Tel. 032 730 68 82 

E-mail: kgaluszka@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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