
 

Projekt „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszy start”  
realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży Nr 5 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Łomża, dn. 2.09.2010 

Zapytanie ofertowe 

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży działając na podstawie art. 4 
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 
z późn. zm.), art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na materiały reklamujące projekt 
i materiały z nadrukiem do realizacji projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na 
lepszy start”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Oferent powinien także przedstawić informacje o: 
1. Szybkości realizacji zamówienia, 
2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego. 

 

W załączniku przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia. 

Oferty należy składać listownie (decyduje data wpłynięcia oferty) lub osobiście w Zespole Szkół 
Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży do dnia 8.09.2010 do godz. 12.00 

Przy  wyborze  oferty  zamawiający  będzie  się kierował kryteriami  art.  44  ust.  3  pkt.1  ustawy  o  
finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości określone w budżecie projektu. 

Przy wyborze oferty zamawiający brał będzie pod uwagę następujące kryteria: 
1. Najniższa cena 
2. Jakości wykonanych nadruków i oferowanych materiałów 
3. Szybkość realizacji zamówienia 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując 
wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.  

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół 
Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 oraz na stronie internetowej projektu znajdujące się pod 
adresem: www.efs.zsmio.pl/lepszystart. 

Kontakt: 
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 
ulica Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża 
tel. (086) 219-87-93, tel./fax (086) 218-62-39 
e-mail: efs.zsmio@wp.pl 

mailto:efs.zsmio@wp.pl
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Szczegółowy zakres zamówienia  

Oferta 

produkt Liczba 
sztuk cena brutto UWAGI 

1. Długopisy metalowy z nadrukiem jednokolorowym dwustronnym 130   

2. Naklejki samoprzylepne druk jednokolorowy 100 x 60 mm 580   

3. Pamięć USB- 2GB z nadrukiem 36   

4. Plakat w formacie nie mniejszym niż B3 pełno kolorowy według 
otrzymanego wzoru 

25   

5. Ulotka reklamująca projekt w formacie 200 x 100 lub podobnym 
druk jedna strona pełno kolorowa druga czarnobiała według 
otrzymanego wzoru 

300   

6. Zewnętrzny baner reklamujący projekt o wymiarach nie mniejszych 
niż 1,2m x 2,0 m według otrzymanego wzoru 

1   

7. ROLLUP 200x85cm z nadrukiem w pełnym kolorze z: 

- kasetką z mechanizmem samonawijającym chroniąca grafikę 

- składany drążek podpierający 

- torba transportowa  

2   

KOSZT CAŁKOWITY OFERTY BRUTTO  

 

1. Szybkość realizacji zamówienia …………………………….. od momentu zamówienia.  

2. Możliwości bezpośredniej dostawy zamówienia do zamawiającego (TAK/NIE) 

 

 

…………..……………………………. 

(Nazwa i pieczęć firmy oraz podpis osoby reprezentującej) 


