STAROSTWO POWIATOWE
W NAMYSŁOWIE

46–100 Namysłów
Pl. Wolności 12A
tel. (77) 410 36 95
fax (77) 410 39 22
www.namyslow.pl
e-mail: starosta@namyslow.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26 stycznia 2012

Działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień
Publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) Powiat Namysłowski
zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
1) Zamawiający: Powiat Namysłowski
2) Przedmiot zamówienia: zestaw gadżetów wykonanych na indywidualne zamówienie
Powiatu Namysłowskiego.
3) Termin realizacji zamówienia : luty 2012
4) Miejsce realizacji: nie dotyczy
5) Kryterium oceny ofert:
•

cena-100%

6) Inne istotne warunki zamówienia:
a) Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
b) Wykaz gadżetów
o Wskaźnik laserowy, lampka LED i długopis- wkład niebieski -20
sztuk
o Elegancki chromowany długopis na podstawce. Dodatkowo do
zestawu karteczki samoprzylepne- 20 sztuk
o Stylowy

zegar

ścienny,

wykonany

z

plastiku,

dodatkowo

wyposażony w termometr- 20 sztuk
o Piłeczka antystresowa o wyglądzie piłki nożnej – 80 sztuk
o Mała latarka LED z praktycznym brelokiem z białym lub
niebieskim światłem- 30 sztuk
o Plastikowy długopis z elementem dekoracyjnym w miejscu
uchwytu z transparentnym klipem, wkład niebieski- różne kolory-75
sztuk

o Długopis metalowy z chromowanym klipem i niebieskim wkładem
– 60 sztuk
o Metalowy długopis z niebieskim wkładem oraz automatyczny
ołówek zamknięte w stylowym etui- kolor brąz ciemny- 20 sztuk
o Etui na wizytówki z tworzywa sztucznego z zamknięciem
magnetycznym- kolor ciemny brąz- 20 sztuk
o

Notatnik wykonany z tworzywa sztucznego wewnątrz wykończone
materiałem, posiada 2 przegródki na wizytówki oraz notes- kolor
ciemny brąz- 20 sztuk

o Teczka

A5 z tworzywa sztucznego. Teczka posiada wiele

użytecznych

kieszonek oraz blok z 30 kartkami – kolor ciemny

brąz- 15 sztuk
o Teczka A4 z tworzywa sztucznego. Teczka posiada wiele
użytecznych

kieszonek oraz blok z 30 kartkami – kolor ciemny

brąz- 15 sztuk
o Teczka A4 zamykana na zamek z tworzywa sztucznego. Teczka
posiada wiele użytecznych

kieszonek oraz blok z 30 kartkami –

kolor ciemny brąz- 8 sztuk
o Niewielki zegarek biurowy z funkcją alarmu w elastycznej
obudowie. Praktyczna przyssawka pozwala na umieszczenie go na
każdej gładkiej powierzchni- 30 sztuk
o Metalowy brelok do kluczy z żetonem do wózka -60 sztuk
o Smycze cienkie -10mm z metalowym karabińczykiem - 150 sztuk
o Odblaski do plecaka różne kształty i kolory- 100 sztuk
o Różne gadżety o tematyce EURO 2012 np.: kubki, pen driver- max
20 sztuk
Na każdym gadżecie nadruk: POWIAT NAMYSŁOWSKI www.namyslow.pl

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania
ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz
zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku,
gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,
d) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu
równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich
2

samych

lub

lepszych

parametrach

technicznych,

jakościowych

oraz

użytkowych,
e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
f) wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 14 dni po przedłożeniu
przez niego

faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

7) Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie,
na której należy napisać: GADŻETY POWIAT NAMYSŁOWSKI 2012, lub wysłać na
turystyka@namyslow.pl

w

tytule

e-maila

wpisać

GADŻETY

POWIAT

NAMYSŁOWSKI 2012
8) Miejsce i termin składania ofert : Starostwo Powiatowe w Namysłowie; Plac
Wolności 12a 46-100 Namysłów, Wydział Promocji i Rozwoju pokój nr 207, na wysłać
na adres turystyka@namyslow.pl . Termin składania ofert 31 STYCZEŃ 2012
9) Rozpatrzenie ofert: odbędzie się 1 lutego 2012
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