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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Gmina Miasto Lębork 
84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14 
Tel. (0-59) 8624-280, fax (0-59) 8622-427, www.lebork.pl,  
NIP 841-162-20-90 
 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
Zamówienie obejmuje wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji Projektu „Rewitalizacja 
Lębork - Północ”, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Lp. Produkt Opis Ilość 
[szt.] 

1. Pen-drive 
z nadrukiem 

Pamięć USB, pojemność 16 GB, kolor: jasnozielony, w metalowej 
obudowie, bez zatyczki. 

300 

2. Torba ekologiczna  Torba wykonana z materiału non woven min. 100 g/m2, o wymiarach 
min. 300 x 350 x 75 mm, kolor jasnozielony, umożliwiający widoczne 
umieszczenie logotypów, krótkie uchwyty. 

500 

3. Długopis  Długopis plastikowy, matowy z błyszczącymi wykończeniami, gumką 
w miejscu trzymania i metalową skuwką, wkład niebieski, kolor: 
zielony, wymiary ok. 140 x 13 x 13 mm. 

500 

4. Zestaw memo Zestaw karteczek samoprzylepnych w 5 kolorach po min. 25 szt., 
zestaw oprawiony w kartonową okładkę, kolor naturalny lub zielony, 
wymiary min. 85 x 60 x 4 mm. 

500 

5. Kołonotatnik  Kołonotatnik format A6, w linie, 60 str., okładka tekturowa, w kolorze 
zielonym lub naturalnym. 

250 

6. Notatnik Notatnik klejony bez okładki, format A5, w kratkę, 60 str., zakończony 
tekturową podkładką. 

250 

7. Piłki plażowe  Piłki plażowe, dmuchane, dwukolorowe zielono-białe, śr. 41 cm. 50 

8. Wiatraczki Wiatraczki z 4 skrzydełkami, zielono-białe. 50 

9. Zestaw kredek 
ołówkowych  

Zestaw drewnianych kredek ołówkowych w 6 kolorach, w kartonowym 
pudełku w kolorze naturalnym lub zielonym, wymiary min. 90 x 47 x 10 
mm. 

50 

 
Na wszystkich materiałach promocyjnych ma być umieszczone logo Projektu wg wzoru poniżej 
wraz z nazwą Projektu „Rewitalizacja Lębork – Północ”. Logotypy i nazwa mogą być umieszczone 
obok siebie lub w układzie poziomym, mogą również być umieszczone po dwóch stronach danego 
przedmiotu.  
 

 
 
2. TERMIN REALIZACJI: 
 
Zamawiający wymaga aby materiały zostały dostarczone do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 
07.10.2016 r. do godz. 13.00. 
 

http://www.lebork.pl/
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3. PŁATNOŚCI: 
 
100% płatności – po protokolarnym przekazaniu materiałów promocyjnych Zamawiającemu. 
 
4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFEART: 
 
Przygotowaną ofertę, na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1, należy złożyć 
w terminie do dnia 26.09.2016 r. do godziny 1200:  

 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku. Wypełniony formularz oferty należy 
umieścić w kopercie oraz zaadresować do Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI, ul. Armii 
Krajowej 14, 84-300 Lębork. Koperta powinna być oznaczona: „OFERTA NA WYKONANIE 
MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH PROJEKTU PN. REWITALIZACJA LĘBORK – 
PÓŁNOC”;   
lub 

 wysłać na e-mail w formie skanu dokumentu, w formacie pdf na adres: k.pieta@um.lebork.pl 
 
5. SPOSÓB OCENY OFERT: 
 
Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. 
 
6. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 
tego samego rodzaju zamówienia, na wybrany asortyment, zgodny z opisem w pkt. 1 zapytania 
ofertowego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie.  
 
7. ANEKS DO UMOWY: 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku składnia zamówień 
uzupełniających, o których mowa w pkt. 6 zapytania ofertowego. Zmiany zostaną wprowadzone 
aneksem. 
 
8. KONTAKT: 
 
Ryszard Wenta – koordynator projektu "Rewitalizacja Lębork-Północ" 
tel. 59 86 37 760,  kom. 606 505 562 
Kamilla Pięta – tel. 59 86 37 725 
e-mail: rewitalizacja@um.lebork.pl  
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