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Rzeszów, 09 marzec 2016 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MASIT_COD/4/2016 
w ramach zakupu usług o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000 EURO (bez VAT) 
 

Zamawiający: 
Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, ul. Nizinna 20/1, 35-303 Rzeszów,  
NIP: 8133674983 
Osoby do kontaktu: Janusz Halik, Katarzyna Śliwa-Martinez, tel.: 17 866 12 99, e-mail: 
masit.cod@kraina-podkarpacie.pl 
 
Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” zwraca się z prośbą o przedstawienie 
oferty na przygotowanie materiałów promocyjnych projektu. 
 
Działanie podejmowane jest w ramach projektu o numerze umowy Nr/15-2/167/NCBR/2015 pt. 
„Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” (MASIT_COD), 
dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOWACJE 
SPOŁECZNE. 
 

1. Przedmiot zamówienia:  
Usługa polegająca na opracowaniu materiałów promocyjnych projektu - 80 szt.:  
(a) roll-up’a, (b) bandany-komina, (c) saszetki. Materiały (b) i (c) muszą być trwale i czytelnie 
oznaczone: logo projektu i logo Programu Innowacje Społeczne (w załączeniu do zapytania). 
Oznaczenie: sitodruk w jednym kolorze.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
a) Projekt  – konsultacje, projekty koncepcyjne materiałów, korekty bez limitu; 
b) Parametry techniczne:  

Roll-up:  
Rozmiary: szerokość: 80-85cm, wysokość 200-205cm 
Technologia: druk solwentowy 
Nadruk: CMYK 4+0 
Rodzaj materiału: blockout 
Gramatura: min. 450g 
Dodatowe informacje: kaseta aluminiowa, składany stelaż, pokrowiec 

Bandana-komin:  
materiał: mikrofibra; wymiary: 47x25 cm, nadruk: sitodruk (jeden kolor), 
czytelny, trwały; kolor: granatowy, różowy i zielony, opakowanie. 
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Saszetki: zapinana w pasie, z przynajmniej 3 kieszeniami na zamek błyskawiczny, 
wymiar 30,5 x 10 x 7 cm, poliester 420 D; nadruk: sitodruk (jeden kolor), 
czytelny, trwały; kolor: granatowy lub czerwony, opakowanie. 

3. Termin realizacji zamówienia:  
Do 10 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. 

4. Termin składania ofert:  
Od 09.03.2016 r. do 18.03.2016 r. do godz. 10.00. 

5. Opis sposobu przygotowania i dostarczenia oferty: 
Oferta powinna zostać przygotowana na załączonych formularzach (zał. 1 i 2), które należy 
dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia „Kraina 
Podkarpacie” ul. Nizinna 20/1, 35-303 Rzeszów osobiście lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (skan) na adres e-mail: masit.cod@kraina-podkarpacie.pl. Na kopercie lub w 
tytule e-maila powinien znajdować się opis: Oferta na przygotowanie materiałów 
promocyjnych projektu. 

6. Kryteria oceny ofert:  

• najniższa cena 100% (dot. roll-up’a) 
• najniższa cena 100% (dot. bandany-komina) 
• najniższa cena 100% (dot. saszetki) 

Zamawiający wybiera najkorzystniejsze oferty na podstawie kryteriów oceny ofert. 
 

7. Warunki płatności: 
Płatność zostanie dokonana przelewem na podstawie wystawionej FV po odbiorze przez 
Zamawiającego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń (podpisanie protokołu odbioru przez 
Zamawiającego). 

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą mailową 

wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego 

bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
Załącznik 1: Formularz ofertowy 
Załącznik 2: Oświadczenie antykorupcyjne 
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