
 

   

 
Gdańsk, 2020-03-11 

 
ZAPYTANIE O CENĘ 

 

W celu określenia wartości zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Gdański Program 
Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób 
w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” przeprowadzane jest 
badanie rynku. Niniejsze zapytanie służy wyłącznie rozeznaniu rynku i złożenie oferty cenowej nie będzie 
wiązało się z potrzebą wykonania zamówienia ani podpisania umowy. 
 
Prosimy o podanie ceny netto oraz brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego szczegóły podane 
są poniżej. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, 80-397 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 61 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1) opracowanie i przygotowanie do reprodukcji projektów graficznych w tym: 
    1. projekty graficzne ulotek, format A5 lub zbliżony, dwustronne, 3 wzory; 
    2. projekty graficzne plakatów, 3 wzory, 6 formatów dla każdego wzoru; 
    3. projekty graficzne roll-upów, 3 wzory, format standardowy; 
    4. projekty graficzne grafiki dla infokiosków, 2 wzory; 

2) opracowanie i dostarczenie spotów video w liczbie 3 szt. o parametrach: 
    1. rodzielczość FHD; 
    2. Czas trwania 30-45 sek.; 

3) opracowanie i dostarczenie spotów audio na potrzeby emisji radiowych w liczbie 3 szt. 
o długości 30-45 sek. każdy; 

4) projekt, wykonanie i dostarczenie 10 mobilnych stoisk komputerowych pod infokioski; 

5) wydruk i dostawa materiałów promocyjnych w ilościach: 
    1. ulotki, format A5 lub zbliżony, kolor 4/4, 3 wzory x 200 tys. szt. 
    2. plakaty informacyjne, 3 wzory x 6 formatów x 500 szt. 
    3. roll-upy, 3 wzory x 10 szt. 

 

Wszystkie opracowania i produkty Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przy zastosowaniu 
narzędzi i materiałów własnych na podstawie koncepcji dostarczonej przez Zamawiającego. 
 
III.  UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ                                                                                                           
Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zapytania o cenę jest pani Maria Serkowska, 
kontakt: tel. 666 552 775 lub maja.serkowska@opz.gdansk.pl    
 
IV.  ZŁOŻENIE PROPOZYCJI CENOWEJ 
Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej (netto, brutto) drogą mailową na adres: 
maja.serkowska@opz.gdansk.pl   do 13.03.2020 do godz. 12:00. 
 
V. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz cenowy 
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