
 

 
   

  
Gdańsk, 25-03-2020  

    
  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr GPPC 18/2020 
  
W związku 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”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia, 
polegającego na dostawie ulotek, plakatów, roll-upów , nfokiosków, spotów, spotów audio i video. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY:  

  
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia  
80-397 Gdańsk  
Ul. Kołobrzeska 61  
  
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
  
2.1. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych  
 
2.2. Opis przedmiotu 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 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. 

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

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

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

 
Wszystkie opracowania i produkty Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przy zastosowaniu narzędzi 

i materiałów własnych na podstawie koncepcji dostarczonej przez Zamawiającego. 

W/w koncepcje poszczególnych materiałów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy na 

realizację zamówienia.  

Projekty poszczególnych materiałów promocyjnych wykonanych wymagają akceptacji Zamawiającego. 

 
Materiały promocyjne muszą być oznakowane zgodnie w wytycznymi „Podręcznika wnioskodawcy 

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz z „Księgą 

identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 



 

2014-2020” a także zgodnie z Systemem identyfikacji wizualnej jednostek organizacyjnych i spółek Miasta 

Gdańska.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość 
powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty (w tym koszty 
dostawy do zamawiającego i rozładunek w siedzibie Zamawiającego) dostarczenia przedmiotu zamówienia do 
Zamawiającego. 
 
 

III. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
  
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 31.12.2020 
 
Zamówienie realizowane będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, w terminach i ilościach uzgodnionych z 
Zamawiającym. 
  

IV. WARUNKI UDZIAŁU  
  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  
  

1. posiadają  umiejętności i doświadczenie w zakresie tworzenia projektów graficznych, 
2. znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, 
3. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

  
 V.  POZOSTAŁE WARUNKI   
  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z 

realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. 
Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
4. Termin związania ofertą:  min. 7 dni od zakończenia terminu składania ofert.  
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

  
 VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

  
1. Oferta powinna:  

a) Może być złożona w formie pisemnej na formularzu załączonym do zapytania ofertowego, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta powinna:  

− zawierać pełną nazwę oraz dane adresowe oferenta;  
− być sporządzona w języku polskim;  
− treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego;  
   

b) zawierać cenę oferty przedstawionej jako cenę brutto.   
  

c) zawierać termin związania ofertą.   
  

d) być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej 
formy organizacji Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym 
pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.  

 
VII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ:   
  
Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest Pan Tomasz Kobus 
adres e-mail: tomasz.kobus@opz.gdansk.pl  
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VIII. OCENA OFERT:   
  
Ocena ofert będzie dokonywana dwuetapowo:  
  

1. Ocena zgodność z warunkami udziału wymienionymi w pkt. IV i V. Zamawiający uzna warunki 
wymienione w pkt. IV za spełnione jeżeli oferta zawierać będzie wszystkie zapisy wymienione 
w pkt.3 (Pozostałe oświadczenia) Załącznika 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

  

2. Ocena merytoryczna – zgodnie z pkt. IX niniejszego zapytania ofertowego.  
  
  

IX. KRYTERIA OCENY   
  

Zamawiający jako kryterium oceny przyjmuje – Cenę 100%  
 
  
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:   
  
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i przesłać Zamawiającemu drogą 
elektroniczną na adres e-mail: bezcukrzycy@opz.gdansk.pl do dnia 31 marca 2020r. godz. 11:00.  
W temacie wiadomości należy umieścić zapis: „Oferta na materiały promocyjne” 
 
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. 
  
XI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:   
  
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz 
z podaniem uzasadnienia.  
 
Z Wykonawcą który złoży najkorzystniejsza ofertę cenowa zostanie podpisana umowa. 
  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 
O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym 
przesłano Zapytanie ofertowe. 
 
XII. ZAŁĄCZNIKI 

  
Załącznik 1 – formularz oferty 
Załącznik 2 – wzór umowy 
Załącznik 3 – Informacja dotycząca danych osobowych 
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