
 

 
 

Zapytanie ofertowe 
 
1. Zamawiający 
 
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  
z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik. KRS: 0000107150,  
NIP: 642-27-69-097. 
 
2. Przedmiot zlecenia 
 
Usługa wykonania i dostarczenia do Biura Związku gadżetów reklamowych: 
2.1 Dzwonki rowerowe z nadrukiem, 
2.2 Elastyczne opaski odblaskowe z nadrukiem. 
 
3. Tryb zlecenia 
 
Zapytanie ofertowe.  
 
4. Składanie ofert 
 
Oferty można składać do dnia 28 maja 2010 r. do godziny 11:00 do siedziby Biura 
Związku na ulicy J. i F. Białych 7 w Rybniku lub faxem na numer 32 42 22 446, lub za 
pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@subregion.pl. Oferty nadesłane po ww. 
terminie nie będą uwzględniane.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2010 o godz. 11.30. Wyniki oceny i wybór 
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszone 28 maja 2010 o godz. 14:00. O wyborze 
oferty oferenci zostaną powiadomieni faxem. O wyborze oferty decyduje kryterium 
ceny.  
 
5. Opis sposobu przygotowania ofert 
 
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym 
załączonym do niniejszego zapytania. 
 
Oferta musi zawierać: 
a) pełną nazwę oferenta, 
b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, 
c) opis usługi, 
d) cenę oferty przedstawionej jako cena brutto. Cena brutto zawiera podatek VAT 
22%, który oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty 
związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach 
określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, 
e) warunki płatności, 



 

f) termin wiązania wynosi ofertą 30 dni od terminu składania ofert. Oferta musi być 
podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym  
w imieniu oferenta. 
 
6. Termin realizacji 
 
Termin całościowej realizacji wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Biura 
Związku to 25 czerwiec 2010 r. godzina 15:30. 
 
7. Udzielanie wyjaśnień 
 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego dla 
wykonawców. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści zamówienia. 
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba  
o wyjaśnienie wpłynie później niż na 24 h przed terminem składania ofert. Pytania 
mogą być składane w formie pisemnej (tradycyjnej lub elektronicznej) lub 
telefonicznej. 
 
Osobą uprawnioną do udzielania informacji jest: 
Paweł Tułodziecki, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel./fax 32 42 
22 446. 
 
8. Specyfikacja przedmiotu zlecenia 
 
8.1 Dzwonki rowerowe z nadrukiem 
- stalowy dzwonek zabezpieczony przed korozją z uderzakiem,  
- wymiary: ok. 3,5 cm szerokości x 2,5 cm wysokości, 
- kolor czarny, 
- mocowanie do kierownicy roweru np. śrubą metryczną, 
- odporny na czynniki atmosferyczne i mechaniczne nadruk trzech logotypów wraz z 
adresem strony internetowej. Kolor nadruku czarno-biały bądź monochromatyczny, 
- nakład 2500 sztuk. 
 
Przykładowe realizacje bez nadruku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
8.2 Elastyczne opaski odblaskowe z nadrukiem 
- wymiary: szerokość min. 20 mm x min. 300 mm długość, 
- długość rzepu min. 100 mm, 
- kolor fluorescencyjny żółty, 
- miękki spód opaski, 
- materiały muszą spełniać wszelkie normy dot. ochrony zdrowia i środowiska, 
- odporny na czynniki atmosferyczne i mechaniczne nadruk trzech logotypów wraz z 
adresem strony internetowej. Kolor nadruku monochromatyczny,  
- nakład 2500 sztuk. 
 
Przykładowe realizacje bez nadruku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zestaw logotypów, który zostanie użyty do nadruku na dzwonki oraz odblaski w 
wersji monochromatycznej oraz czarno-białej. 
 
 

 
 
 
 


