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   Białogard dn. 21.08.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie zaprasza do złożenia 

oferty na projekt, druk i dostawę kalendarzy na rok 2019 zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych                           

ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard                                          

tel. 94 311 73 87  

e-mail: m.stolarczyk@sisg.pl, www.sisg.pl 

 

Osoba upoważniona 

do kontaktów 

Mariusz Stolarczyk tel. 784 694 265                                                     

e-mail: m.stolarczyk@sisg.pl 

 

Określenie 

przedmiotu 

zamówienia 

 

1. Kalendarz trójdzielny z oklejaną główką składany 

 

Specyfikacja:  

Nakład: 2.500 szt.                                                                                 

Wymiar kalendarza:  

min. 71 cm (wysokość) x 31 cm (szerokość)  

Główka kalendarza:                                                        
- Wymiar: min. 21 cm x 31 cm                                                                              

- Ilość kolorów: 4+0 (nadruk w pełnym kolorze)                           

- Podkład – karton 350g/m2                                                                 

- Oklejana na tekturze z efektem wypukłości, zabezpieczona 

lakierem UV  

Kalendarium: 

- Papier:  offset 90g/m
2                                                                                 

 

- Trzyjęzyczne: polski, angielski, niemiecki                                            

- Łączenie: klejone                                                                        

- Numeracja tygodni                                                                               

- Trzy odrębne kalendaria: 

1) od października 2018 do listopada 2019 

2) od listopada 2018 do grudnia 2019 

3) od grudnia 2018 do stycznia 2020                                                                           

- Każda część kalendarium powinna zawierać święta i imieniny                   

w języku polskim                                                                         

- Przesuwne okienko wskazujące aktualna datę w kolorze 

czerwonym 

- Święta i niedziele wyróżnione na czerwono 

- Środkowe kalendarium innego koloru niż białe 

 

http://www.sisg.pl/
mailto:m.stolarczyk@sisg.pl


Plecy pod kalendarium:                                                                         

- Wymiar:  min. 58 cm x 31 cm                                                                                      

- Papier: karton 350 g/m
2
                                                                          

- Ilość kolorów: trzy kolory                                                                             

- Miejsce na reklamę: trzy paski o wymiarach:                             

szerokość min.  31 cm, wysokość nie mniej niż 5 cm                       

- Po bokach kalendarium paski pionowe o szerokości co najmniej 

1,0 cm z każdej strony 

 

Kryteria wyboru 

oferty 

Cena 100 %                                                                                                    

 

Informacje 

dodatkowe 

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe oraz cenę łączną 

oferty. Cena powinna obejmować projekt, wydruk i dostawę 

kalendarzy do siedziby Zamawiającego. 

Zamawiający zapewni treść, logotypy oraz zdjęcia, a 

Wykonawca zobowiązany jest do ich zastosowania.  

  

Forma płatności: Przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez 

Wykonawcę 

 

Termin realizacji: 10 dni roboczych od złożenia zamówienia, nie później niż do 

18.09.2018r.  

W przypadku niezrealizowania zlecenia w podanym terminie 

Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 

20% wartości zamówienia. 

Termin i miejsce 

składania ofert 

 

Ofertę należy dostarczyć  pocztą elektroniczną na adres: 

m.stolarczyk@sisg.pl do dnia 27.08.2018 r. do godz. 14:00.                                                     

Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu oferty. 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie 

będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.  

 

Tryb postępowania Zapytanie ofertowe nie stanowi zamówienia w trybie ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 
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