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Rozeznanie cenowe 

z dnia 04.09.2018 r. dot. plecaków ze sznurkiem  

 

I. Podmiot prowadzący rozeznanie cenowe: 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego1; 47-303 Krapkowice 

NIP: 1990052018 

II. Określenie przedmiotu: 

Nazwa Opis Ilość 

Plecaki bawełniane z 

metalowym oczkiem 

ecru  

•  Szerokość 36 cm x 46 cm, 

•  nadruk jednokolorowy 1+1,  

•  gramatura 140g/m2, kolor ecru – naturalny, 

•  zamówienie zgodne z grafiką wysłaną przez zamawiającego, 

•  zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej akceptacji 

wykonanego projektu zamówienia. 

Wycena dla ilości: 

• 200 szt. 

• 300 szt.  

• 500 szt.  

Plecaki poliestrowe ze 

sznurkiem  

• Szerokość 34 cm x 44 cm  

•  nadruk jednokolorowy 1+1, 

•  gramatura 80g/m2, 

•  zamówienie zgodne z grafiką wysłaną przez zamawiającego, 

•  zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej akceptacji 

wykonanego projektu zamówienia. 

Wycena dla ilości: 

• 200 szt. 

• 300 szt. 

• 500 szt.  

❖ Wycena zawiera koszt dostawy do biura Zamawiającego 

Księga wizualizacji znaku PROW  2014-2020 dostępne na https://www.gov.pl/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-

logotypy Logotypy „materiały promocyjne” określono m.in. na stronie 90.  

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozeznania: 

Oferent prześle Zamawiającemu ofertę szczegółową i dodatkowe informacje, mające wpływ na wybór 

oferenta, najpóźniej do 10.09.2018r., do godziny 12.00 na adres e-mail: nabory@annaland.pl 

 

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: 

Nikolina Lerch-Bieganowska nabory@annaland.pl tel. 77 44 67 130/131 

V. Termin wykonania przedmiotu rozeznania: 

Termin wykonania zamówienia – 24 wrzesień 2018 r.  Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia 

zamówienia wraz z fakturą VAT, w terminie do 30 dni od momentu zlecenia wykonania przedmiotu 

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

• Cena brutto; 

• Gwarancja ceny do końca roku 2019. 

• Jasność i przejrzystość oferty; 

• Przygotowanie oferty zgodnie z w/w zamówieniem; 

VII. Klauzule rozeznania cenowego: 

• Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 

• Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości bądź rezygnacji z zapytania bez podania przyczyny. 

• 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. 


