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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza do złożenia oferty  na wykonanie i 

dostarczenie materiałów promocyjnych dla zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu na terenie Gminy Swarzędz Etap III”, współfinansowanego  ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu e-inclusion. 

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Zamawiający wymaga, aby: 

 materiały promocyjne były wysokiej jakości, charakteryzowały się estetyką i 

elegancją oraz   starannością wykonania,  

 spełniały swoją funkcję i były trwałe w użytkowaniu, 

 nie ulegały trwałym uszkodzeniom podczas  normalnego użytkowania,  

 okres gwarancji na przedmiot zamówienia był nie krótszy niż okres 12 miesięcy 

od dnia podpisania protokołu odbioru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na artykułach wymaganych przez 

Zamawiającego trwałych nadruków odpowiednich logotypów zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i 

instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu” dostępnym na stronie 

internetowej POIG pod linkiem : 

http://www.poig.gov.pl/ZPFE/Documents/przewodnik_dla_beneficjentow_dot_i_i_prom_

proj_wersja_IV2014_czysty.pdf 

    Pozostałe logotypy wymagane zostaną dostarczone przez Zamawiającego w formie 

elektronicznej w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

3. Wykonanie materiałów promocyjnych powinno odbyć się po zaakceptowaniu wzorów 

graficznych przez Zamawiającego i posiadać parametry wskazane w zapytaniu 

ofertowym. 

a) Zamawiający dokona akceptacji projektów graficznych lub zgłoszonych do nich 

uwag w terminie do 3 dni roboczych, 

b) Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian lub poprawek do  

przedstawionego projektu graficznego w terminie do 3 dni roboczych. 

  4. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie pisemnego protokołu 

odbioru. 

  5. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, traktuje się, 

jako   datę wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.  

    6. Wymagania odnośnie dostarczenia przedmiotu zamówienia: 
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         wykonawca na koszt własny dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby 

Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, 

w opakowaniach spełniających następujące warunki :  
 opakowania powinny zabezpieczać produkty przed zniszczeniem, utratą cech 

jakościowych,  

 ułatwiające magazynowanie,  

 umożliwiające bezpieczny transport,  

 zapewniające wygodę w użytkowaniu (np.  łatwość otwierania, powtórnego 

zamknięcia). 

 

8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 15.10.2014 r. 

 

9. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 września 2014r., do 

godziny 15.00  w formie: 
- pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1, 62-020 

Swarzędz,  

-  faksem na nr +48 65 12 211 

- e-mailem: umig@swarzedz.pl 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów 

promocyjnych.  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Roll-up – banner zwijany, w kasecie z aluminium, w torbie przenośnej 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie 5 szt. roll-up’ów – bannerów 

zwijanych wraz z wykonaniem jednego projektu treści nadruku na podstawie materiałów 

dostarczonych w wersji elektronicznej przez Zamawiającego: 

 

Parametry użytkowe roll-up’u: 

 

1. Obudowa roll-up’u – kaseta ze sztywnego grubego aluminium, z górną listwą na 

zatrzask, 

2. Maszt aluminiowy, 

3. Stopy obrotowe, 

4. Materiał do zadrukowania: blockout jednostronny, 

5. Wymiar widocznej powierzchni bannera do zadrukowania: 150 cm – szerokość, 

200cm – wysokość, 

6. Wydruk pełen kolor, 

7. Torba transportowa w komplecie z grubą wkładką zabezpieczającą i pasem 

naramiennym. Torba zapinana na zamek błyskawiczny, 

8. Gwarancja 12- miesięczna na wydruk i mechanizm roll-up’u. 


