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Rozeznanie cenowe 

z dn. 13.06.2018r. dotyczące wyceny naklejek samoprzylepnych  

I. Podmiot prowadzący rozeznanie cenowe: 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice 

NIP: 190052018 

II. Określenie przedmiotu: naklejki samoprzylepne jednostronne 

Nazwa Opis 

Naklejki 

samoprzylepne  

a) Wymiary: 12cm x 3 cm 

b) z nadrukiem europejskich logotypów zgodnie z księgą wizualizacji PROW 2014-

2020 oraz zawierający:  

(zapis w jednej linii) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  

(zapis w drugiej linii) Wydatek współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Instytucja 

zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

c) naklejka kolorowa na wytrzymałym, mocnym kleju 

d) zastosowanie: do różnych powierzchni m.in. śliskich, drewnianych, plastikowych, 

szklanych, metalowych,  

e) wycinane z arkuszu (np. rulonu) 

f) Wycena ilościowa dla: 1000 szt., 2000 szt., 5000 szt. 

❖ Wycena zawiera koszt dostawy do biura Zamawiającego 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 dostępna 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, mającą wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 

22.06.2018 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. 
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V. Termin wykonania przedmiotu rozpoznania 

• Przewidywany termin realizacji: lipiec 2018 r.  

• Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenie przedmiotu zamówienia 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 lub przedstawienie możliwej do zaakceptowania 

przez Zmawiającego modyfikacji parametrów w celu zwiększenia trwałości materiału. 

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. 


