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Zapytanie ofertowe PRG.4040.9.2014 
wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu „Budowa siłowni rekreacyjnej w parku 

miejskim oraz organizacja cyklu rajdów rowerowych celem stworzenia spójnej oferty 
umożliwiającej poznanie miejscowości Gminy Karlino” 

 
 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu  „Budowa 
siłowni rekreacyjnej w parku miejskim oraz organizacja cyklu rajdów rowerowych celem 
stworzenia spójnej oferty umożliwiającej poznanie miejscowości Gminy Karlino" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER działania Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Zadanie podzielone jest na 4 części (oznaczone numerami 1-4): 
 

Lp. Nazwa Opis Znakowanie 
Ilość 

zamawianych  
szt. 

1 
Informator turystyczny A5 

 

format A5, ilość stron 100, 
kolor 4+4, środek 130 g 

kreda (błysk/mat), 
okładka 148 mm x 210 

mm (A5)  
+ szerokość  grzbietu 

określona przez drukarnię 
na podstawie fizycznego 
pomiaru grubości środka;  
kolor 4+4; karton 250 g, 
lakier UV jednostronny, 

klejenie 
Projekt graficzny – 
przygotowany na 

podstawie materiałów 
przesłanych przez 

Zamawiającego 

Technika sitodruku 

Informator wydano w 
ramach projektu: 
„Budowa siłowni 

rekreacyjnej w parku 
miejskim oraz 

organizacja cyklu 
rajdów rowerowych 

celem stworzenia 
spójnej oferty 
umożliwiającej 

poznanie miejscowości 
Gminy Karlino" 

Projekt 
współfinansowany 

przez Unię Europejską  
z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na 

1000 
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rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w 
ramach Osi 4 LEADER 
działania Wdrażanie 
lokalnych strategii 
rozwoju objętego 

Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013  

Logotypy 

2 

 
 

Stojak biurowy na foldery 
A4 

 

 

mobilny, wolnostojący 
prezenter na ulotki, 

broszury, wykonany ze 
stali proszkowanej na 

szary kolor, odporny na 
uszkodzenia,                   w 
zestawie torba, wymiar: 5 

x A4, waga: 6 kg, 
wysokość stojaka: ok. 150 

cm 

 

Projekt: „Budowa 
siłowni rekreacyjnej w 
parku miejskim oraz 

organizacja cyklu 
rajdów rowerowych 

celem stworzenia 
spójnej oferty 
umożliwiającej 

poznanie miejscowości 
Gminy Karlino" 

współfinansowany 
przez Unię Europejską  

z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w 
ramach Osi 4 LEADER 
działania Wdrażanie 
lokalnych strategii 
rozwoju objętego 

Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 
  

Logotypy 

1 

3 Wydruk pocztówek 

format A6, kolor 4+4; 
karton 250 g, dwustronny 

zadruk 
Projekt graficzny – 
przygotowany na 

podstawie materiałów 
przesłanych przez 

Zamawiającego 

Projekt: „Budowa 
siłowni rekreacyjnej w 
parku miejskim oraz 

organizacja cyklu 
rajdów rowerowych 

celem stworzenia 
spójnej oferty 
umożliwiającej 

2000 
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poznanie miejscowości 
Gminy Karlino" 

współfinansowany 
przez Unię Europejską  

z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w 
ramach Osi 4 LEADER 
działania Wdrażanie 
lokalnych strategii 
rozwoju objętego 

Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 

Logotypy 

4 

Elementy odblaskowe 
 

 

Opaska odblaskowa: 
blaszka samozaciskowa 

zalaminowana 
odblaskową folią 

pryzmatyczną, spód 
materiał typu flock, 

wewnątrz opaski 
dodatkowa warstwa folii 
pcv chroniąca pryzmat 

przed 
zniszczeniem/przetarciem, 

wymiary: 25 cm x 3 cm 
kolor: żółty 

Technika sitodruku lub 
tampondruku 
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parku miejskim oraz 

organizacja cyklu 
rajdów rowerowych 

celem stworzenia 
spójnej oferty 
umożliwiającej 

poznanie miejscowości 
Gminy Karlino" 

współfinansowany 
przez Unię Europejską  

z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w 
ramach Osi 4 LEADER 
działania Wdrażanie 
lokalnych strategii 
rozwoju objętego 

Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 

1000 
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Logotypy 

 
 
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekty graficzne konieczne do 
jego realizacji oraz uzgodnić je z Zamawiającym.  
 
Materiały powinny zostać oznaczone zgodnie z wytycznymi podanymi w księdze wizualizacji 
znaku (w załączeniu). 
 
 
W ramach realizacji zamówienia materiały należy dostarczyć do Zamawiającego na adres:  
 
GMINA KARLINO, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino, po wcześniejszym telefonicznym 
uzgodnieniu terminu. 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 30% w stosunku do ilości oraz 
asortymentu.  
 
Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zadania. 
 
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: - do 30.09.2014 r. 
 
3. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
Cena 100% 
 
4. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Płatność w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
 
5. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY: 
Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na 
adres: Urząd Miejski w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino pok. nr 7, lub przesłana 
faxem na nr  94 311 35 09 do dnia 01.08.2014 do godziny 13:00. Odczytanie ofert odbędzie się w 
dniu 01.08.2014 o godzinie 14:00 w Referacie Promocji i Rozwoju Gospodarczego w Karlinie, ul. 
Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino, pok. nr 5. 
 
6. FORMA OFERTY 
Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub skanu oferty na wskazany adres e-mail, lub fax pod nr 
94 311 35 09 wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania. Oferta powinna być 
podpisana przez osobę upoważnioną 
Oferta powinna być złożona do 01.08.2014 do godziny 13:00 
 
 
7. ZAWARTOŚĆ OFERTY: 
Wykonawca w ofercie poda cenę brutto 
 
8. Zamawiający w trakcie badania ofert może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień. 
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9. SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM: 

Zamawiający wybiera do kontaktu drogę mailową – poprzez adres e–mail: a.grodek@karlino.pl, faxem 
+48 94 311 35 09 lub pisemnie na adres Urząd Miejski w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 
Karlino 
 
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
Wykonawca winien złożyć oświadczenie Zamawiającemu o wycofaniu lub zmianie oferty 
 
11. DODATKOWE INFORMACJE 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 30% w stosunku do ilości oraz 
asortymentu.  
 
12. ZAŁĄCZNIKI 
Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Wzór formularza ofertowego 
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