Znak sprawy: ARL/PROM/2017

Ostrowiec Św., 2 czerwca 2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
1. Przedmiot zamówienia:
wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych/reklamowych z nadrukiem na cele promocji
i działań rozwojowych Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. wskazanych szczegółowo w załączniku
nr 1.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na zadanie określone
w załączniku.
2. Sposób i termin jego wykonania.
Wykonanie i dostarczanie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego do dnia
14.06.2017r.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu materiałów w ilości innej (większej
lub mniejszej – w zależności od posiadanych środków) niż wskazana w załączniku
do zaproszenia.
Całkowita wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 30.000 Euro netto.
Oferty powyżej 30.000 EURO ( wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007
r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych ) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego wymagane jest zawarcie na piśmie standardowej
umowy.
4. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do wykonawców, którzy posiadają uprawnienia
i kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia oraz dysponują potencjałem kadrowym
i technicznym, odpowiednim do wykonania tego Zamówienia.
5. Ofertę zawierającą cenę netto i brutto oraz wizualizację poglądową materiałów wskazanych w
załączniku prosimy przekazać na piśmie w terminie do 07.06.2017 r. (pocztą lub osobiście) lub na
adres sekretariat@arl.ostrowiec.pl do godziny 14.00 na adres Agencja Rozwoju Lokalnego Sp.
z o.o. w Ostrowcu Św. ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub osobiście do
siedziby ARL Sp. z o.o. (sekretariat).
6. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia.
Wzór umowy dostępny jest w siedzibie Zamawiającego.
Na zgłoszone żądanie zostanie on udostępniony Oferentom.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zaproszenia ofertowego w każdym czasie bez
podania przyczyny.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami proponującymi
najniższe ceny. Negocjacje mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone
w siedzibie ARL Sp. z o.o. lub za pośrednictwem telefonu/ poczty elektronicznej.
7. Kryterium oceny oferty: cena – 100 %
8. Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się w wyżej określony sposób, przed upływem
terminu składania ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia
najkorzystniejszych warunków realizacji Zamówienia, z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli
oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej przedmiotu
Zamówienia,
10. Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy, który zaoferował ostatecznie
najkorzystniejsze warunki realizacji Zamówienia i przyjął wymagania określone w zaproszeniu do
składania ofert oraz zgodził się na zawarcie pisemnej umowy.
11. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia kolejnego zamówienia do wysokości 50% wartości
zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą w tym samym roku kalendarzowym, jeżeli
zachodzi konieczność udzielenia zamówienia tożsamego z uprzednio udzielonym zamówieniem,
a udzielenie zamówienia w ten sposób jest z korzyścią dla Zamawiającego.

Prezes Zarządu ARL Sp. z o.o.
Agnieszka Rogalińska
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Zadanie Nazwa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Brelok antystresowy do kluczy w
kształcie żarówki. Wymiary produktu:
67x35 mm. Nadruk: dwa kolory (logo nr
1)

J.m

sztuka

Długopis plastikowy typu Titanium.
Długość: 14cm. Nadruk: dwa kolory (logo
nr 1) . Nadruk: dwa kolory. Typ wkładu:
slim-wymienny. Kolor wkładu: niebieski.
sztuka
Tworzywo: ABS. Kolor tuszu we
wkładzie długopisu- niebieski.
Odblokowanie wkładu: wciśnięcie.
Zawieszka zapachowa do samochodu w
kształcie trójkąta/prostokąta. Wymiary ok.
80x70 mm. Każda zawieszka nasączona 2
ml kompozycji zapachowej (kawa i inne).
Nadruk dwustronny, Nadruk: dowolna
ilość kolorów (logo nr 1 i 2)
Kredki– zestaw zawierający min. 6
kredek. Wymiary kredki: min. 60 mm.
Nadruk na opakowaniu: dwa kolory (logo
nr 1)
Etui na smartfona. Materiał: filc.
Wymiary: 133 x 83 x 6 mm. Nadruk: dwa
kolory (logo nr 1)
Opaska samozaciskowa BONDO.
Materiał: tworzywo. Wymiary: 299 x 30 x
3 mm. Nadruk: dwa kolory (logo nr 1)
Zawieszka odblaskowa (uśmiechnięta
buźka) z PVC z łańcuszkiem
umożliwiającym przymocowanie jej do
plecaka lub części garderoby. Wymiary:
9x ⌀ 5 mm. Nadruk: dwa kolory (logo nr
1)
Mata na szybę samochodu. Kolor:
srebrny. Materiał: tworzywo. Wymiary:
610 x 135 x 30 mm (złożona), 1270 x 595
x 2 mm (rozłożona). Znakowanie
produktu: dwa kolory (logo nr 1)

Szacunkowa Wartość Podatek Wartość
ilość
brutto
VAT
netto
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2000

sztuka
1000

sztuka
500
sztuka
500
sztuka
500
sztuka
500

sztuka

Skarbonka w kształcie domku wykonana z sztuka

500

500

półprzezroczystego tworzywa. Od spodu
posiada zamykany otwór pozwalający
wyciągać oszczędności. Materiał:
tworzywo. Wymiary: 102 x 89 x 86 mm.
Nadruk: dwa kolory (logo nr 1) .
Ściereczka do okularów 10x15 cm
sztuka
10. pakowana w folijkę. Tworzywo: poliester.
Magnes na lodówkę 7x7cm dwa kolory
(logo nr 1)
Namiot reklamowy 3x3 m z nadrukiem
pełen kolor. Parametry: poszycie namiotu
wykonane z wodoodpornej i
mrozoodpornej tkaniny poliestrowej
220g/m kw, konstrukcja z anodowanego
aluminium, nogi wysuwane dzięki
12. systemowi „push-pin”, konstrukcja
wyposażona dodatkowo w korbę
regulującą wysunięcie masztu, montaż do
podłoża za pomocą dołączonych do
namiotu lin i śledzi, 4 ściany boczne
nadruk: dwa kolory (logo nr 1)

sztuka

Torba ekologiczna – kolor: biały, dwa
kolory (logo nr 1) . Wymiary 25x30 cm.
13.
Tworzywo: bawełna 100% ,140g/m2.

sztuka

Torba na ramię 33x45cm. Tworzywo:
14. tkanina stylonowo-nylonowa.

sztuka

Parasol podwieszany ogrodowy na
wysięgniku typu Homekraft. Średnica
czaszy: 350 cm, wysokość: 250 cm, ilość
żeber: 6, materiał żeber i stelaża: stal,
15. materiał poszycia: poliester, obracana
czasza. Skład zestawu: poszycie czaszy,
stelaż, korbka. Nadruk: dwa kolory (logo
nr 1)

sztuka

11.
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sztuka
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Łączna kwota brutto:……………………………………………………….
Łączna kwota netto:……………………………………………………….

Logo nr 1

Logo nr 2

Nadruk logotypu:
Należy zachować proporcje logotypu; niedopuszczalne jest jego zniekształcenie, przycinanie lub
jakakolwiek zmiana w tym zmiana kolorów.

