
 
 
         Szczecin 16.11.2015 
Muzeum Narodowe w Szczecinie  
ul. Staromłyńska 27 
70-561 Szczecin 
Email: e.jurska@muzeum.szczecin.pl 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
– wykonanie materiałów promocyjnych  

 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie materiałów promocyjnych wg 
poniŜszej specyfikacji: 

lp opis ilość 

1 

 zestaw kredek ołówkowych (kompl. 6 
szt), nadruk na opakowaniu (jeden 
kolor) 1000 

2 
długopis (nadruk dwustronny), czarny, 
plastikowy, nadruk biały 1000 

3 
notes (bloczek. Format A5, 50 kartek, 
bez okładki 500 

4 smycz czarna, biały nadruk 1000 

5 

magnes na lodówkę, kwadratowy z 
zaaokrąglonymi rogami, minimum 5x5 
cm) 1000 

6 

torba bawełniana, czarna,  płaska z 
długim uchem (jedno lub dwa), 38x42 
cm - nadruk 1 kolor - biały (pk. 30x30 
cm), 1 strona 500 

7 
kubek z nadrukiem (czarny, z białym 
nadrukiem) 260 

8 przypinka (średnica 56 mm) 1000 

9 
baloniki 14" (białe, zarny nadruk, 1 
strona) z patyczkami 1000 

10 pen-drive (4 GB) 100 

11 

torba papierowa -  240x100x320 mm, 
uchwyt skręcany w kolorze torby, 
nadruk na jednej stronie 500 

12 

teczka papierowa A4  
karton 300g, 4x0 jednostronnie,2 
skrzydła, bez gumki, bez nacięcia na 
wizytówki 1000 

13 roll-up (85-200 cm) 1 

14 
ścianka reklamowa tekstylna (minimum 
200x200 cm), prosta konstrukcja 1 

 
Nadruki na wszystkich artykułach zawierać mają obok identyfikacji wizualnej CDP takŜe 
informacje wskazujące na dofinansowanie z EFRR (czyli logo CDP, logo Program 
Regionalny, logo Pomorze Zachodnie i logo Unii Europejskiej, w wersji czarno-białej). 
 
ZłoŜona oferta powinna zawierać: 

1) nazwę i adres oferenta, 



 
2) datę sporządzenia oferty 
3) całkowity koszt wykonania usługi w PLN (netto i brutto) 
4) kosztorys zawierający koszty poszczególnych punktów zapytania oraz koszty dostawy 
5) potwierdzenie realizacji oferty do dnia 30.11.2015 
6) informację o akceptacji terminu płatności do 15.12.2015 

 
 
Kryterium wyboru oferty – cena. 
W przypadku gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyŜsze od 
zaplanowanych na realizację, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, 
który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 
 
Miejsce składania ofert: 
Muzeum Narodowe w Szczecinie  
ul. Staromłyńska 27 
70-561 Szczecin 
Lub na adres mailowy: e.jurska@muzeum.szczecin.pl  
 
Termin dostarczenia ofert upływa 20.11.2015 o godz. 09:00. 
 
ZastrzeŜenia: 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Muzeum Narodowego w Szczecinie do 
akceptacji oferty, w całości lub w części oraz do składania wyjaśnień o powodach 
akceptacji lub odrzucenia oferty. 

2. Muzeum Narodowe w Szczecinie nie moŜe być pociągane do odpowiedzialności za 
jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z 
przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

3. Muzeum Narodowe w Szczecinie zastrzega sobie prawo w kaŜdej chwili do zmian 
całości lub części zapytania ofertowego. 

 


