
Katowice 21.02.2011r.

Agencje reklamowe

Śląska  Organizacja  Turystyczna  w  ramach  realizacji  projektu  „Śląski  System 
Informacji  Turystycznej”  dofinansowanego  z   Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym 
określenia ceny zamówienia, którego przedmiotem jest: 

1. Torba promocyjna 
Torba promocyjna z zamkiem i poręcznym uchwytem, wykonana z mocnego poliestru. 
Wymiary: 40 x 27 x 0,5 – 1,0 cm
Nadruk jednostronny .  Logo Śląskiego Systemu Informacji Turystyczne („i”)  i nazwa 
projektu, oznaczenia unijne monochromatycznie.
Ilość: 100 sztuk
Kolor torby promocyjnej:  Jasno zielony- tak, aby było na nim widoczne logo „i” (poniżej).

Rysunek poglądowy torby promocyjnej:

 



2. Materiały konferencyjne: 
Format: A3 składana do A4 
Wymiary po złożeniu: 21 x 29,7 cm
Papier: kreda  200g 
Nadruk 4+4
Ilość: 100 sztuk
 
3.  Zaproszenia na konferencję
Papier: kreda 200 g
Wymiary: po złożeniu 9,9 x 21 cm
Łamane po krótszym boku
Nadruk 4+4
Ilość: 100 sztuk
 
Ofertę  należy  składać  w nieprzekraczalnym  terminie  do 24.02.2011r.  do  godziny  15:00. 
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę  należy  dostarczyć  do  siedziby  ŚOT  lub  w  formie  elektronicznej  na  adres: 
karolina.jarosz@silesia-sot.pl  lub  pocztą  na  adres  Śląska  Organizacja  Turystyczna,  
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
Decyduje data dostarczenia oferty do siedziby ŚOT.

Oferty należy składać na załączonym formularzu.
Do oferty należy dołączyć 1 egzemplarz poglądowy torby promocyjnej. (dowolny kolor 
i treść nadruku).
Egzemplarze  poglądowe  zostaną  zwrócone  Wykonawcy  po  dostarczeniu  przedmiotu 
zamówienia do siedziby Zamawiającego, a pozostałym oferentom po wyborze Wykonawcy. 

Transport: wykonawca dostarcza   przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.
Termin dostawy zamówienia:   
Zaproszenia: w terminie do 7.03.2011r.
Pozostałe (materiały konferencyjne + torby promocyjne)  w terminie do  16.03.2011r. (termin 
płatności za całość zamówienia do 30.03.2011 r.)
Osoba do kontaktu: Karolina Jarosz  (32) 207 207 3, karolina.jarosz@silesia-sot.pl

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o najniższej cenie brutto, spełniająca wszystkie 
kryteria  podane  w zapytaniu.  Ofertę  należy  sporządzić  podając  również  stawkę  VAT za 
wykonaną usługę. 

mailto:karolina.jarosz@silesia-sot.pl


Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  rozpatrywania  ofert  Wykonawców,  których  oferta  w 
pełni odpowiada wymogom niniejszego zapytania ofertowego. Nie spełnienie któregokolwiek 
z parametrów przedmiotu zamówienia określonego powyżej powoduje, że oferta Wykonawcy 
nie  będzie  rozpatrywana.  Nie  będą  rozpatrywane  także oferty  Wykonawców zawierające 
jakiekolwiek dodatkowe warunki, czy wymogi. 

Dodatkowe ustalenia:
Na materiałach konferencyjnych  i zaproszeniach umieszczony zostanie zadruk fullcolor 
zawierający w szczególności następujące informacje i znaki graficzne:

                       

Projekty graficzne zaproszeń, materiałów konferencyjnych i toreb muszą być ze sobą spójne. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny materiałów konferencyjnych 
i zaproszenia oraz projekt graficzny umieszczony na torbie promocyjnej do akceptacji 
w terminie do 03.03.2011 oraz wydruk próbny  materiałów konferencyjnych (proof) do 
09.03.2011. W przypadku braku akceptacji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy przedstawionej przez 
Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wyborze oferty. 



……………………………………..
(Miejscowość, data)

 Formularz ofertowy
100 materiałów konferencyjnych, 100 zaproszeń, 100 toreb promocyjnych

Nazwa firmy

Osoba do kontaktu + 
numer telefonu

Koszt Cena netto VAT  23% (w zł) Cena brutto

Przedmiot 
zamówienia:

100 materiałów 
konferencyjnych
100 zaproszeń

100 toreb 
promocyjnych

SUMA:

……………………………..
Imię, nazwisko, podpis


