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Sanok, 8 czerwca 2012 r.
Zapytanie ofertowe nr 4/2012/AK
na produkcję szalika promocyjnego
I. ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Karpacka - Polska
ul. Rynek 7, 38-500 Sanok
NIP: 687-169-20-10
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja szalika promocyjnego.
Szalik stanowi element kampanii promocyjnej górskich obszarów Podkarpacia, realizowanej w ramach
projektu „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów
Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
2. Materiał: dobrej jakości polar.
3. Kolor: popielaty.
4. Ilość sztuk: 200.
5. Wielkość: długość 150 cm szerokość 25 cm.
6. Cechy charakterystyczne szalika:
a. musi być opatrzony trzema logami promocyjnymi (dostępne w siedzibie zamawiającego pod
adresem e-mail: szwarc.burnatowska@cfoundation.org),
b. musi zawierać wzór regionalny na jednym końcu szalika – wyszyty na szaliku lub tasiemce (wzór
w załączeniu),
c. musi zawierać napis www.alpykarpatom.pl
7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 30 sierpnia 2012 roku, godz.15.00.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien przedstawić jedną lub więcej propozycji projektu szalika lub przesłać przynajmniej
jeden gotowy egzemplarz proponowanego produktu.
2. W razie nie załączenia gotowego egzemplarza proponowanego produktu, Oferent zobowiązany jest
przesłać wraz z projektem przynajmniej jeden egzemplarz wcześniej wyprodukowanego przez siebie
podobnego produktu oraz próbkę materiału, z którego szalik będzie wykonany.
3. Oferent powinien podać całkowity koszt brutto produkcji 200 szt. szalików wraz z dostarczeniem ich do
siedziby Fundacji w Sanoku.
4. Oferent ma prawo dołączyć do oferty wszelkie materiały świadczące na korzyść oferenta, według
własnego uznania.
Oferta powinna również zawierać:
- pismo przewodnie,
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- formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
- datę jej sporządzenia,
- adres siedziby oferenta, numer telefonu, adres e-mail,
- czytelny podpis Wykonawcy,
- numerację stron.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać przesłana w formie przesyłki pocztowej lub dostarczona osobiście na adres
Fundacji, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, do dnia 22 czerwca 2012, godz. 15.00.
UWAGA: za terminowe dostarczenie oferty odpowiada oferent.
2. Ocena ofert zostanie dokonana najpóźniej dnia 29 czerwca 2012 r.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub doprecyzować swoją ofertę.
4. Przed dokonaniem wyboru Oferenta, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert.
5 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach: www.fundacjakarpacka.org,
www.carpathianhouse.org.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – jakość proponowanego wyrobu (materiał oraz wyszycie/aplikacja),
2 – walory estetyczne składanego projektu/projektów,
3 – całkowita kwota brutto wykonania dzieła wraz z dostarczeniem do Zamawiającego.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze lub odrzuceniu danej oferty Zamawiający zawiadomi każdego z oferentów drogą e-mailową do dnia
23 czerwca 2012 r.
VIII. OSOBA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela Pani Jolanta Szwarc-Burnatowska pod numerem telefonu
+48 13 46 388 54 oraz adresem e-mail: szwarc.burnatowska@cfoundation.org
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Z poważaniem,

Zofia Kordela-Borczyk
Prezes Zarządu
Fundacja Karpacka-Polska
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Załącznik nr 1
Powinien stanowić pierwszą stronę składanej oferty!
FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Wykonawcy:
……..……………………………………………….……………………….………………………………………………..….………….….…….…….
……..…………………………………….……………..………………….…….………………………………………………………….……..……….
Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):
……..…………………………………….……………………….………………………………………………………………………....……………….
Nr tel.: ................................. Faks: ............................... e-mail: ..........................................................
NIP: …………………………………………………………………..….
Do:
Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, cfpl@cfoundation.org

Nawiązując do zapytania ofertowego na produkcję szalików promocyjnych w ramach projektu „Alpy
Karpatom” oferujemy produkcję szalików wraz z dostawą do Zamawiającego w cenie:

Wartość brutto ogółem:

PLN

Słownie brutto ogółem: ……..…………………………………….……………………………….……………..………………….…………….
……..…………………………………….………………………………………….………………………...………………………………….………….….

………………………………………..
miejscowość, data

........................................................................
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
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