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ROZEZNANIE CENOWE  

z dn. 06.06.2018r. dotyczące wyceny gadżetów promocyjnych 

I. Podmiot prowadzący rozeznanie cenowe: 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice 

NIP: 1990052018 

II. Określenie przedmiotu: gadżety promocyjne. 

Nazwa Opis Ilość 

Długopis  

a) metalowy z grawerem europejskich logotypów zgodnie z księgą 

wizualizacji PROW 2014-2020 

b) kolor: zielony 

100 szt. 

Smycz  

a) z metalowym karabińczykiem  

b) do 20 mm szerokości  

c) z nadrukiem europejskich logotypów zgodnie z księgą wizualizacji 

PROW 2014-2020 i opolskich wzorów kwiatowych wysłany przez 

zamawiającego 

100 szt. 

Pamięć USB 

a) z grawerem europejskich logotypów zgodnie z księgą wizualizacji 

PROW 2014-2020 

b) pamięć do 8 GB lub 16 GB 

100 szt. 

❖ Wycena zawiera koszt dostawy do biura Zamawiającego 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 dostepna na: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-

rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-

2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy. Logotypy „materiały promocyjne” określono m.in. na stronie 90. 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania 

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu propozycję cenową wraz z ofertą szczegółową (zdjęcia gadżetów), mające 

wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 18.06.2018 r., do godziny 12:00 na adres e-mail: asystent@annaland.pl. 

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami 

Alicja Schwarzer, Telefon: 77 44 67 130; 77 44 67 131 e-mail: asystent@annaland.pl. 

V. Termin wykonania przedmiotu rozpoznania 

• Przewidywany termin realizacji: sierpień – wrzesień 2018 r.  
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• Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenie gadżetów promocyjnych wraz z fakturą VAT, w terminie 

do 21 dni od momentu zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia. 

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.: 

A. Cena brutto.  

B. Przygotowanie oferty zgodnie z w/w zamówieniem w tym wizualizacja gadżetów promocyjnych 

dostępnych u oferenta do wyboru. 

C. Jasność i przejrzystość oferty. 

VII. Klauzule Zapytania ofertowego: 

A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 

B. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości bądź rezygnacji z rozeznania bez podania przyczyny. 

C. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie 

rozpoznanie rynku. 


