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„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zapytanie ofertowe  
na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu  

„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wołczynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej 
 

 
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie 
zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym: wykonania materiałów 
promocyjnych dla projektu  „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności 
zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
 

1. Przedmiot zamówienia  
 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość 
1. Plakaty format A3 (297 x 420 mm) 

kolor jednostronny, kolorowy, papier kredowy, 
błyszczący,  
projekt graficzny przedstawiony jest do akceptacji 
kierownika jednostki przed wydrukiem, projekt musi 
zawierać m.in.:  
- logotyp POKL, logotyp UE – flaga,  
- nazwę projektu: „Wzrost kompetencji życiowych i 
umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wołczynie”, 
- Udział w projekcie jest bezpłatny, 
- Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 

10 szt. 
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Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej, 
- adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. K. Miarki 12, 
46-250 Wołczyn, tel./fax 77 418 89 80 e-mail: 
opswolczyn@poczta.onet.pl 
- informacje dotyczące projektu (uzgodnione z 
Zamawiającym) 
 

2. Notesy A5 w kratkę (delikatny nadruk kratki) 
wyrywany, ilość kartek 25, klejony na górze, 
podklejony na spodzie tekturą (usztywniany). 
Nadruk (czarny): 
- na dole strony – tekst „Wzrost kompetencji 
życiowych i umiejętności zawodowych klientów 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
- na górze strony – Logo POKL i UE zgodnie z 
Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w 
ramach POKL oraz adres: Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. K. Miarki 12, 46-250 Wołczyn, tel./fax 
77 418 89 80 e-mail: opswolczyn@poczta.onet.pl 
   

20 szt. 

3. Długopisy – metalowe, kolor czerwony, niebieski lub 
zielony, nadruk elementów w jednym kolorze: logotyp 
POKL, logotyp UE – flaga 

20 szt. 

Oznaczanie materiałów promocyjnych musi spełniać wymogi określone w Wytycznych 
dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Termin wykonania zamówienia: maj 2012 rok. 

Zaoferowana cena brutto musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 
zawierać wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do siedziby Zamawiającego.  
Do oferty należy dołączyć zdjęcia prezentujące dany produkt lub przedstawić adres strony 
internetowej, gdzie znajduje się proponowany produkt. Oferta przed realizacją musi zostać  
w całości przez Zamawiającego zaakceptowana. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Karola Miarki 12, 46 – 250 Wołczyn, tel./fax 77 418 89 80 
e-mail: opswolczyn@poczta.onet.pl 

 

 
„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Oferty prosimy przesłać do dnia 18.04.2012r. na adres 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. K. Miarki 12, 46-250 Wołczyn z dopiskiem OFERTA 
NA MATERIAŁY PROMOCYJNE 
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……………………                                                                            ……………………….. 
    pieczątka oferenta                                                                                                                      data 
 
 
 
 
 

OFERTA 
na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro  

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby 
projektu „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wołczynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

1. Plakaty 
cena brutto za 10 szt.: .............................. zł., 
słownie brutto: .......................................................................................................... zł. 

2. Notesy  
cena brutto za 20 szt.: .............................. zł., 
słownie brutto: .......................................................................................................... zł. 

3. Długopisy  
cena brutto za 20 szt.: .............................. zł., 
słownie brutto: .......................................................................................................... zł. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na 
warunkach określonych w niniejszym postępowaniu.  
 
 
 
 

......................................................... 
(podpis oferenta lub osoby uprawnionej           
          do reprezentowania oferenta) 
 
 

 


