
Zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2021 

 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizacji umowy nr 1/WUF11/DSR/2021 z dnia 21 
września 2021 r. pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Instytutem Rozwoju Miast 
i Regionów, finansowanej z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na organizację 11. sesji 
światowego forum miejskiego, przystępuje do realizacji zamówienia dotyczącego zakupu i dostawy 
materiałów promocyjnych wydarzenia.  

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa usługi przygotowania toreb i maseczek ochronnych z 
nadrukiem grafiki wskazanej przez zamawiającego oraz usługa druku broszur informacyjnych oraz 
wizytówek zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym poniżej. Dostawa zamówienia 
będzie pod korespondencyjny adres zamawiającego: ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków.  

Torby 

 Torba bawełniana w kolorze ecru lub naturalnym   
 Rozmiar 36-38 cm x 40-42 cm lub zbliżony z długimi uszami (ok. 70 cm) 
 Gramatura materiału: 220-250 g/m2 
 Nadruk kolorowy z jednej strony (projekt załącznik nr 2 i 2a) 
 Rączki torby w kolorze ecru  lub naturalnym (załącznik nr 2) bądź w kolorze (załącznik nr 2a) 

określonym w zestawie CMYK:  
 zielonym (C:75 M:16 Y:90 K:3) 
 żółtym (C:0 M:20 Y:91 K:0) 
 różowym (C:0 M:51 Y:0 K:0) 
 niebieskim (C:66 M:36 Y:0 K:0) 

 Liczba: 1600 sztuk: 
 naturalne: 600 
 zielone: 225 
 żółte: 225 
 różowe: 225 
 niebieskie: 225 

Maseczki 

 Maseczka ochronna bawełniana wielokrotnego użytku  
 Krój maseczki: profilowany 
 Rozmiar uniwersalny 
 Ilość warstw: 2 (tkanina bawełniana, gramatura od 170 do 300 g/m2) 
 Materiał z certyfikatem Standard 100 Oeko-Tex 
 Sposób mocowania: gumki na uszy 
 Maseczki pakowane indywidualnie, fabrycznie nowe. Cena opakowania powinna być wliczona 

w zaproponowaną cenę maseczki 
 Nadruk kolorowy z jednej strony, kolor maseczki: czarny i biały (projekt załącznik nr 3; brak 

wizualizacji maseczki białej) 
 Liczba: 2300 sztuk 

 1800 czarnych 
 500 białych  



Broszury 

 Format a4 składany do a5 
 Zadruk dwustronny pełny kolor (projekt załącznik nr 4) 
 Materiał: papier 170 g/m2, kreda błysk 
 Liczba: 800 sztuk 

 

Wizytówki 

 Format 50 mm x 90 mm 
 Zadruk dwustronny pełny kolor (projekt załącznik nr 5 i 5a) 
 Papier standardowy, gramatura standardowa dla wizytówek: 300-350 g/m2 
 Liczba:  

o 400 sztuk w języku polskim (projekt załącznik nr 5) 
o 300 sztuk w języku angielskim (projekt załącznik nr 5a) 

Załączniki nr: 2, 2a, 3, 4, 5, 5a mają charakter poglądowy (wizualnie zbliżony do finalnego. Zmianie ulegnie 
motyw graficzny – logo, które będzie w tym samym kształcie i wielkości, lecz ze zmienioną grafiką). 
Ostateczny projekt zostanie wysłany oferentowi przed realizacją zamówienia. 

II. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Ofertę należy składać zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania. 
2. Przedstawione oferty odpowiadają na szczegółowy przedmiot zamówienia.  
3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub 

pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego 
pełnomocnictwa. 

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób czytelny. 
5. Wszystkie strony powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 
6. Do formularza oferty należy dołączyć: 

a. zestawienie oraz potwierdzenie realizowanych usług opisanych w punkcie III zapytania 
b. pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, jeżeli umocowanie tej osoby do 

reprezentowania Wykonawcy nie jest możliwe do ustalenia przez Zamawiającego na 
podstawie rejestrów publicznych (KRS, CEIDG). 

 
W toku badania i oceny Oferty, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.  
 

III. Forma i termin składania ofert 
 Ofertę należy złożyć w terminie: 21.12.2021 do godziny 12:00 w postaci elektronicznej (za 

pośrednictwem poczty elektronicznej) w formie skanu (plik pdf lub jpg) lub w formie pdf 
z kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.  

 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane. 
 Oferty częściowe nie będą rozpatrywane 
 Ofertę należy wysłać na adres e-mail: kpiech@irmir.pl 

IV. Ocena ofert 
Cena – 100% 



 Wykonawca w Formularzu ofertowym określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie 
uwzględniając należny podatek VAT. 

 Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez niego. 

 Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie 
będą podlegały zmianom. 

Liczba punktów = cena najniższa/ceny oferty badanej x 100 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów. 
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

V. Odrzucenie ofert 

Podczas oceny spełnienia wymagań formalnych zostaną odrzucone oferty: 

 nieczytelne, 
 nie złożone w wyznaczonym terminie 
 niekompletne: brak wypełnionych lub dołączonych załączników, brak podpisów, 
 nie spełniające wymagań wskazanych w ogłoszeniu i zaproszeniu, 
 zawierające błędy w obliczeniu ceny. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymagań formalnych udziału w postępowaniu poprzez 
zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia tj. zgodnie z zasadą, czy wymagane dokumenty zostały 
dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.  
Przed odrzuceniem oferty Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 
uzupełnienia dokumentów.  
Zamawiający poprawie w ofercie: 

 oczywiste omyłki pisarskie, 
 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona. 

VI. Dodatkowe postanowienia  
 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 

treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną 
poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania 
ofertowego. 

 Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do 
Zamawiającego. 

 Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie 
podlegają zwrotowi. 

 W wyniku postępowania Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację przedmiotu 
zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór oferty 



najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia 
umowy ze Wykonawcą. 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania postępowania bądź zmniejszenia zakresu 
zamówienia jeśli najniższa oferta przekroczy przeznaczony na realizację zadania budżet 
zamawiającego 

  



FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 17.12.2021 r. dotyczącego zakupu usługi 

druku, składamy poniższą ofertę: 

 

W imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………… 

z siedzibą w ………………… przy ulicy ………………….… 

NIP………………………         REGON…………………………………… 

tel. ................................................nr faksu ………………...………….., e-mail:..………..……........... 

oświadczam, co następuje: 

 

1. Oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: 

……………………………zł netto (słownie:…………………………………………………………………………………) Do w/w 

kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT  w wysokości …………………………….zł 

(słownie:………………………………………………) Łączne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia wyniesie: ………………………….zł brutto (słownie: ………………………………………………..) 

Lp
. 

Specyfikacja przedmiotu 
zamówienia 

Cena 
jednostkowa 

netto 
Liczba 

Cena 
netto 
(w zł) 
(C x D) 

Podatek 
VAT 

(w zł) 

Cena 
brutto 
(w zł) 
(E+ F) 

A B C D E F G 

1a 
Wykonanie toreb bawełnianych z 

naturalnym kolorem rączki 

 
600  

 
 

1b 
Wykonanie toreb bawełnianych z 

kolorową rączką  

 
1000  

 
 

2a 
Wykonanie maseczek drukowanych 

w kolorze białym 

 
500  

 
 

2b 
Wykonanie maseczek drukowanych 

w kolorze czarnym 

 
1800  

 
 

3 Druk broszur   500    

4. Druk wizytówek  700    

5. Usługa dostarczenia zamówienia   1    
OGÓŁEM (poz. 1a-5):     

 

2. Oświadczam/Oświadczamy, że określone w pkt. 1 wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 



rozpoznania zakresu przedmiotu zapytania nie będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

określonego w pkt. 1. 

 

3. Uważam się za związaną/-ego niniejszą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty przesłania 

ofert. 

 

4. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert i nie 

wnoszę/nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

 

 

……………………………………………………….........  ………………………………………………………......... 
(miejsce i data)  (Pieczęć i podpis osoby(-ób) uprawnionej(-ych) do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

  

 
 
 

 

 


