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Bydgoszcz, dnia 25.09.2013

WIOS-WAT.2601.2.3.2.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKIINSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

w zakresie projektu dofinansowanego ze srodkbw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Dziatania 2. Zachowanie i racjonalne uzytkowanie srodowiska, Os priorytetowa 2.3. Rozw6j
infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

zaprasza do sktadania ofert na wykonanie dostawy o wartosci ponizej 14 tysiecy euro zgodnie z
zapisami art. 4, pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759
z p6zn. zm.}.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa materiatbw konferencyjnych na konferencje promuja.ca. projekt - "Rozwoj infrastruktury
Wojcwodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w zakresie ochrony powietrza
w wyniku termomodernizacji oraz tworzenia systemow pomiaru zanieczyszczeh w miastach i
informowania mieszkahcow o poziomie zanieczyszczeh".

Szczegotowa specyfikacja przedmiotu zamowienia:

1. Notatnikz kalendarzem - 60 szt.:
> narok2014,
> format A5,
> sztywna oktadka imituja_ca fakture sk6ry,
> na oktedce umieszczone logotypy unijne,
> oktadka wypeJniona ga.bkq introligatorska. dajqca. efekt wypuktosci,
> kazdy dziert miesia_ca na osobnej stronie z miejscem na notatki,
> mozliwosd: umieszczenia soboty i niedzieli na jednej stronie,
> kalendarium wydrukowane na biatym papierze offsetowym,
> perforowane dolne rogi kartek,
> zaktadka,
> kolejne miesi^ce oznaczone kolorowym, naprzemiennym nadrukiem na krawedziach

stron,
> na pocza,tku miejsce na wpisanie danych osobowych,
> na koncu skorowidz i miejsce na notatki,
> umieszczone kalendarium oraz plan roku biezqcego i nastepnego, wykaz dni

swia^tecznych i popularnych, daty imienin.

2. Kalendarze podreczne - 60 szt:
> narok2014,
> format A6,
> w uktadzie tygodniowym (tydziert umieszczony na dw6ch stronach),
> sztywna okladka imituja^ca faktur^ sk6ry,
> na oktadce umieszczone logotypy unijne,
> oktadka wypetniona gqbka. introligatorskq daja,c^ efekt wypuktosci,
> kalendarium wydrukowane na biatym papierze offsetowym,
> perforowane dolne rogi kartek,
> zaktadka,
> kolejne miesiqce oznaczone kolorowym, naprzemiennym nadrukiem na krawedziach

stron,
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> na poczajku miejsce na wpisanie danych osobowych,
> na koricu skorowidz i miejsce na notatki,
>• umieszczone kalendarium oraz plan roku biezqcego i nastepnego, wykaz dni

swiajecznych i popularnych, daty imienin.

3. Pioro wieczne w komplecie z dtugopisem i olowkiem w etui - 60 szt.:
> estetyczny wyglqd,
> pi6ro wyposazone w stalbwke z metalu szlachetnego lub wysokiej jakosci stall,
> dlugopis wyposazony w obrotowy lub naciskany mechanizm wysuwania wMadu,
> automatyczny olbwek, wyposazony w mechanizm wysuwania wktadu,
> na obudowie pi6ra, dtugopisu i olbwka wygrawerowane logotypy unijne.

4. Torba konferencyjna - 60 szt.:
> material mikrofibra,
> z klapa, zapinana, na klamerki zatrzaskowe i kieszenia. zapinanq na zamek btyskawiczny,

z wieloma praktycznymi kieszeniami w srodku: duzq - do dokument6w formatu A4,
mniejszymi - do drobnych rzeczy typu dlugopisy, notatnik, telefon kom6rkowy itp.

> wzmocniona, usztywniona,
> uchwyt do noszenia,
> pasek na rami^ regulowanej dtugosci z miekka. osbnka.,
> nadruk reklamowy jednokolorowy (logotypy unijne).

5. Pendrive z nadrukiem - 60 sztuk,
> pojemnosc: 16GB
> typ podtaczenia: USB 2.0
> minimalna predkosd zapisu: 6MB/S
> obudowa metalowa
> logotypy unijne wygrawerowane na obudowie.

Przedmiot zambwienia nalezy wykonac w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarz^dzaja.cej Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentbw w
zakresie promocji projekt6w realizowanych w ramach RPO-WK-P..
Wytyczne dostepne sq na stronie internetowej: http://www.mojregion.eu

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zam6wienia; 31 pazdziernika 2013 roku.

III. WARUNKI PLATNO6CI
Podstawa zap>laty: faktura.
Pfatnosc: na podstawie protokcrfu odbioru przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia wystawienia
faktury.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien ztozyd oferte w formie pisemnej lub elektronicznej.
Oferta powinna:

> zawieraci adres lub siedzib^ Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
> okreslai cen§ za calosc ustugi okreslonej w opisie przedmiotu zambwienia.

V. WARUNKI UDZIAtU
> uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zambwienia;
> dysponowanie niezbedna, wiedza., doswiadczeniem, potencjalem ekonomicznym

i technicznym gwarantuja,cym nalezyte wykonanie zambwienia.
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VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW
- Pan Waldemar Baczyhski tel. 52-5826466 do 68; e-mail:

waldemar.baczynskifg>wios. bydqoszcz.pl
> Pani Judyta Mos - te. 52-5826466 do 68, e-mail: iudyta.mos@wios.bydqoszcz.pl

VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna bye zto±ona w terminie do dnia 03 pazdziernika 2013 roku do godz. 12:00 w

jednej z form:
• pisemnej na adres Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018

Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pok6j nr 22);
• faxem na nr 52 5826469;
• elektronicznie na adres e-mail: waldemar.baczynski@wios.bvdgoszcz.pl lub

iudyta.mos@wios.bvdaoszcz.pl
2. Oferty zfozone po terminie nie beda, rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofa6 swojq oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaja,cy moze zqdac od Wykonawc6w wyjasnieh

dotycz^cych tresci ztozonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiaja,cy wybierze Wykonawce, ktbry zaoferuje najnizszq cene i zawrze z nim umow^. Jesli
Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana bedzie sie uchylat od podpisania umowy w miejscu i czasie
wyznaczonym przez Zamawiaja.cego - Zamawiajqcy wybierze oferte sklasyfikowana, jako nastepna
wedlug cen.
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