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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr sprawy: GOPS.8111.22.2011 
 
 
 

Zamawiający:       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach  
                             ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice 
 
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach w ramach realizowanego 
projektu systemowego pt. Moja przyszłość w moich rękach – upowszechnianie integracji społecznej w gminie 
Stare Babice współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złoŜenia oferty na: 
- opracowanie, druk i dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych z nadrukiem logo UE i EFS. 
 
I. Opis i zakres przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne) 
  1.   Opracowanie, druk i dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych z nadrukiem logo UE i EFS, w tym: 
 

a. ulotki informacyjno - promocyjnej zawierającej informacje nt. projektu (min. 100 szt.): 
- format A6, kreda min. 170 g, 4+0, 
- opracowanie graficzne, 
 

b.   zestawy piśmiennicze (30 szt.): 
- długopis, pióro oraz ołówek automatyczny w etui, 
 
Wizualizacja: 

 
c.  torby na dokumenty (20 szt.): 

- wymiary ok.48x10x32 mieszcząca dokumenty formatu A4, 
- uchwyt do noszenia oraz pasek na ramię z regulacją długości, 
- przegródki na długopisy, moŜliwe kieszenie wewnętrzna/zewnętrzne, 
- kolor czarny lub szary, 
 
Wizualizacja: 

 
 
 

Stare Babice, dn. 29.09.2011 r. 



d.  kalendarze ksiąŜkowe na 2012 rok (20 szt.): 
- format A5, 
- tygodniowy (1 tydzień na 2 stronach) z przejrzystym układem graficznym i rozbudowaną częścią 
informacyjną, 
- oprawa twarda np. typu vivella, 
 
Wizualizacja: 

  
 

e.   organizery/notatniki (20 szt.): 
- min. 30 kartek w kratkę, 
- format A4, 
- okładka z kieszeniami na notatki, długopisy, itp. 
 
Wizualizacja: 

  
 

f.    parasole (20 szt.): 
- automatyczny, 
- poszycie - folia transparentna (POE) i srebrna lamówka, 
- średnica min. 90 cm. 
 
Wizualizacja: 
 

 
 

  2.   Termin realizacji usługi: październik - listopad 2011 r. 
  3.    Materiały będą opatrzone logo PO KL oraz UE EFS zgodnie z obowiązującymi wytycznymi:  
         http://www.pokl.mazowia.eu/page/index.php?str=561 oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
II. Kryteria wyboru ofert 

- cena wykonania – 60% 
- jakość – 40% (badana na podstawie przedstawionych rekomendacji) 
 

III. Inne informacje: 
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach niniejszego zamówienia. 
 

IV. Oferta powinna zawierać: 
 
1. Cenę realizacji zamówienia zgodnie z formularzem oferty. 
2. Oferta powinna zawierać proponowany projekt graficzny ulotki oraz skład tekstu na podstawie materiałów 

przygotowanych przez zleceniodawcę. 
3. Oferta powinna zawierać opis proponowanych artykułów z opisem oraz ich wizualizacją (zdjęcia). 



4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

5. Rekomendacje, w szczególności w zakresie realizacji artykułów promocyjno – informacyjnych w ramach 
projektów dofinansowanych ze środków UE. 
 

 
Sposób oraz termin składania ofert: 
 
Oferty z dopiskiem w tytule „Oferta EFS 2011” naleŜy przesłać mailem na adres Zamawiającego:   
gops@babice-stare.waw.pl oraz rylska.m@gmail.com 
do dnia 07.10.2011 r.  do godz. 16.00. 
Oferta powinna być waŜna przez minimum 1 miesiąc od dnia jej przesłania. 
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownik GOPS w Starych Babicach p. Alicja Napurka tel. 
22 722 90 11  lub koordynator projektu Magdalena Rylska tel. 502 811 126. 
 
 


