
 

 

 

Białystok, dnia 21 grudnia 2012 r.  

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT 

na zaprojektowanie i przygotowanie materiałów promo cyjnych Projektu  
pn . „Laboratoria do bada ń pestycydów z uwzgl ędnieniem bezpiecze ństwa żywno ści – LAPESTY” 

 współfinansowanego przez Uni ę Europejsk ą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego,  w ramach Programu Operacyjnego Innow acyjna Gospodarka, działanie 2.1  

Numer projektu: POIG.02.01.00-20-105/09 
 rodzaj zamówienia: dostawa / usługa / robota budowlana 

 

1. Nazwa, adres Zamawiaj ącego:  

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy 
Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku 
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 
www.ior.poznan.pl 
NIP 777-00-02-702, REGON 000080217 
 
 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zaprojektowanie i przygotowanie materiałów promocyj nych – wg. specyfikacji  -  dla Projektu pt. 
„Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 (numer projektu: POIG.02.01.00-20-105/09) w tym w 
szczególności: 

1. Roll up – 1 szt. 
2. Poster – 1 szt. 
3. Ulotki – 4 tys. sztuk 
4. Notesy – 500 sztuk 
5. Pen drive - 100 sztuk 
6. Torba kurierska - 50 sztuk 
7. Torba papierowa - 500 sztuk 
8. Parasol - 100 sztuk 
9. Długopis - 500 sztuk 
10. Filiżanka - 100 sztuk 

 
Dopuszczalne jest składanie ofert cz ęściowych. 
 
Projekty uwzględniać muszą pełne wersje logotypów unijnych (UE EFRR, NSS POIG), logo IOR PIB i/lub 
projektu (w wersji pełnej lub uproszczonej) w pełnej kolorystyce. Projekty uwzględniać powinny sugestie 
Zamawiającego i muszą zostać przez niego zaakceptowane. 
 



 

 

 
Szczegółowy opis materiałów promocyjnych obj ętych zamówieniem:  

 

1 roll up 1 sztuka 
baner stojący typu roll up, rozmiar 1-2 m, 

fullcolor, model prestige 
Logotypy - fullcolor 

Samodzielne opracowanie projektu 
graficznego uwzględniającego 

logotypy unijne i Projektu (pełny) + 
wykonanie 

2 poster 1 sztuka 

rozmiar A0, fullcolor, wiszący – 
wzmocnienie na górze i na dole, 

zawieszka 
Logotypy - fullcolor 

Samodzielne opracowanie projektu 
graficznego uwzględniającego 

logotypy unijne i Projektu (pełny) + 
wykonanie 

3 ulotka 4 tys. 
sztuk 

format A4, składana na trzy, dwustronny 
nadruk, fullcolor, papier min. 150 g/m2, 

Logotypy - fullcolor 

Samodzielne opracowanie projektu 
graficznego uwzględniającego 

logotypy unijne i Projektu (pełny) + 
wykonanie 

4 notesy 500 
sztuk 

format A5, objętość – 50 kartek, klejenie 
po krótszym boku, papier: blok., offset 
90g., bez okładki, element graficzny – 

góra, dół lub kolorowa ramka 
Logotypy - fullcolor 

Samodzielne opracowanie projektu 
graficznego uwzględniającego 

logotypy unijne i Projektu (pełny) + 
wykonanie 

5 
torba 

papierowa 
500 

sztuk 

papierowa laminowana, model prestige, 
210x300x80, gramatura min. 170g/m2, 

błyszcząca, fullcolor, sznurek bawełniany 
Logotypy - fullcolor 

Samodzielne opracowanie projektu 
graficznego uwzględniającego 

logotypy unijne i Projektu (pełny) + 
wykonanie 

6 
torba 

kurierska 50 sztuk 
tworzywo/materiał wodoodporne, 

jednokolorowa – czarna 
Logotypy (naszywka/nadruk) fullcolor 

opracowanie projektu 
obejmującego wyłącznie logotyp 

unijny i Projektu (pełny) + 
wykonanie 

7 pendrive 100 
sztuk 

fullcolor 
USB magazyn 4 GB, nadruk dwustronny, 
plastikowy, format – karta bankomatowa 

Logotypy - fullcolor 

Samodzielne opracowanie projektu 
graficznego uwzględniającego 

logotypy unijne i Projektu (pełny) + 
wykonanie 

8 długopis 500 
sztuk 

Metalowy, jednokolorowy - zielony 
Logotypy biały 

opracowanie projektu 
obejmującego wyłącznie logotyp 
unijny i Projektu (uproszczony) + 

wykonanie 

9 parasol 100 
sztuk 

automatyczny, z drewnianym trzonem i 
rączką (rączka zakręcona) jednokolorowy,  

kształt nietypowy –  np. serce, liść 
8 paneli, 23,5 cala, poliester, nadruk min. 

200x150 mm 
Logotypy fullcolor  

opracowanie projektu 
obejmującego wyłącznie logotyp 
unijny i Projektu (uprosczony) + 

wykonanie 

10 fili żanka 100 
sztuk 

Jednokolorowa – biała, porcelitowa, ze 
spodkiem 

Logotypy fullcolor  
 

opracowanie projektu 
obejmującego wyłącznie logotyp 

unijny i Projektu (pełny) + 
wykonanie 

 
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy/zamówienia. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

3. Forma zło żenia oferty  

Oferta powinna zostać złożona na załączonym Formularzu (zał.1) lub powinna zawierać co najmniej: 
• nazwę i adres oferenta, 
• opis nawiązujący do danych opisanych w zapytaniu ofertowym - przedmiot, 
• wartość oferty (netto oraz brutto) wybranych lub wszystkich elementów z zapytania 

Oferta opatrzona pieczątką firmową powinna posiadać datę sporządzenia oraz być podpisana przez oferenta. 
 
Odpowiedź na zapytanie ofertowe prosimy kierować do siedziby TSD IOR PIB w Białymstoku - osobiście, za 
pośrednictwem poczty/kuriera lub przesyłać na fax (dane w stopce) z ew. dopiskiem „ZO.POIG/B/8pr/2012”. 

 
4. Termin składania ofert upływa w dniu: 4 stycznia 2013 r. 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  

cena (koszt całkowity wykonania zamówienia) – 100%  

6. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 7 stycznia 2013 r. 

7. Zamawiający podpisze umowę/zamówienie zakupu z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 
ofertę. Umowa/zamówienie zakupu w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z 
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zaproszenia oraz danych zawartych 
w ofercie. 

8. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zapytania 
określonych w niniejszym zaproszeniu. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do 
kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bożena Łozowicka, tel. 508 461 805 lub Magdalena 
Macioszek, Tel. 606 96 96 86. 

9. Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są  

• Formularz oferty – Załącznik Nr 1 

 

 

 

____________________________________________________________ 

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 



 

 

 

ZO.POIG/B/8pr/2012                                       

Załącznik nr 1  
 

 
O F E R T A 

 
Ja/My niżej podpisani (imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

................................................................................................................................................................. 

z siedzibą ............................................................................................................................................. 

składam/y niniejszą ofertę na zaprojektowanie i przygotowanie materiałów promocyj nych dla 
Projektu pt . „Laboratoria do bada ń pestycydów z uwzgl ędnieniem bezpiecze ństwa żywno ści - 
LAPESTY”  współfinansowanego przez Uni ę Europejsk ą ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjneg o Innowacyjna Gospodarka, działanie 
2.1 / Numer projektu: POIG.02.01.00-20-105/09 
 
Zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym opisem przedmiotu zamówienia, z dnia 21 grudnia 2012 r. 
oferuj ę wykonanie zamówienia:  
 

 Przedmiot Ilość Cena netto / wartość netto Podatek 
VAT 

Cena brutto / wartość brutto 

1 roll up  1 szt.    

2 poster  1 szt.    

3 ulotka  4 tys. szt.    

4 notesy  500 szt.    

5 
torba 

papierowa 
500 szt.  

 
 

6 
torba 

kurierska 
50 szt.  

 
 

7 pendrive  100 szt.    

8 długopis  500 szt.    

9 parasol  100 szt.    

10 fili żanka 100 szt.    

 
 
 
 
........................................................    ...................................................................  
 
  miejscowość i data                         Pieczęć i podpis Wykonawcy  
                                                                         lub osoby  uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  


