
 

 

Łódź, dn.24.06.2016 r. 
       

 
Zapytanie ofertowe ZO-MZ-90/555/06/2016 

 
 

W związku z realizacją Projektu w ramach III konkursu „Programu Badań Stosowanych”  
w ścieżce programowej B, Energetyka i elektrotechnika 

 
Firma Vibroson Łódź Sp. z o. o.  prosi o składanie ofert na przygotowanie i wydruk materiałów 
konferencyjnych. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: przygotowanie i wydruk materiałów konferencyjnych 
wymienionych poniżej: 
 
A. Notesy klejone bez okładki - 100 szt. 

 A5 
 klejone po krótszym boku 
 tył usztywniony za pomocą tekturki 
 25 - 50 kartek 
 kratka 
 projekt i wydruk na potrzeby konferencji promującej projekt (tytuł konferencji, komplet log 

beneficjentów, logotyp w postaci znaku wodnego na środku notesu)  
 
B. Pakiet piśmienniczy z logiem firmowym - 100 szt. 

 długopis + ołówek automatyczny, wkład HB 0,5 mm + etui 
 
C. Smycze reklamowe - 100 szt. 

 smycz sublimacyjna  
 szerokość 10 mm 
 nadruk z kompletem log, pełen kolor dwie strony + karabińczyk 

 
 
Założenia techniczne: 

1. Przygotowanie i przekazanie projektu graficznego każdego z materiałów konferencyjnych do 
akceptacji Zamawiającego, uwzględnienie ewentualnych uwag Zamawiającego i korekta 
projektu. 

2. Przygotowanie materiałów konferencyjnych. 



 

 

3. Materiały niezbędne do wykonania dzieła zostaną przekazane w formie cyfrowej po złożeniu 
zamówienia. 
 

Płatność przelewem. 
 
2. Informacje dodatkowe: 

Tryb udzielania zamówienia: konkurs ofert 
Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 24.06.2016 r.  
Termin nadsyłania oferty: Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 30.06.2016 r. do godziny 10:00  
w formie elektronicznej na adres m.ziolkiewicz@vibroson.com.pl  
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 60 % cena netto,  
40 % walory estetyczne. 
 
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle oferentowi, którego oferta uzyskała 
największą ilość punktów, zamówienie na realizację przedmiotu oferty.  
 
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.vibroson.com.pl zakładka  
„Aktualności”, oraz w siedzibie Spółki: ul. Wileńska 10, 94 – 029 Łódź na tablicy ogłoszeń. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub do odwołania 
zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia 
postępowania bez dokonania wyboru oferty. 


