
 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE na gadżety reklamowe z nadrukiem 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Krzywiń 

ul. Rynek 1 

64-010 Krzywiń 

NIP: 698-17-22-189 

REGON: 411050570 

 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie gadżetów reklamowych z nadrukiem w postaci: logo 
Gminy Krzywiń, o wymiarach proporcjonalnych do wielkości gadżetu, zgodnie z Księgą Znaków 
dostępną u zamawiającego. W ramach oferty Dostawca przedstawi projekt nadruku do zatwierdzenia 
Zamawiającemu (odpowiednia metoda znakowania dobrana do poszczególnych przedmiotów 
zamówienia), oraz dokładny opis wraz z wizualizacją proponowanych gadżetów. Wszelkie koszty 
związane z przygotowaniem i korektą projektu, a także transport przedmiotu zamówienia do siedziby 
zamawiającego powinny zostać wkalkulowane w cenę jednostkową.  

 

L

p. 

Opis przedmiotu zamówienia Ilość  Jednost

ka 

miary 

1.  Krówki mleczne; 12  m-cy przydatności do spożycia; z logo czarno-

białym 

50  kg 

2.  Butelka do picia z Tritanu, nie zawierająca BPA, z pokrywką ze stali 

nierdzewnej o pojemności 300 ml. Wymiary około Ø4x20cm; z 

logo czarno-białym 

200  sztuka 

3.  Okulary przeciwsłoneczne, z filtrem UV 400, oprawki wykonane z 

materiału ekologicznego, w zestawie z pudełkiem papierowym w 

komplecie, rozmiar około 14,5 x 2,8 x 5,3;  z logo kolorowym 

300 sztuka 

4.  Torba z pojemną komorą zamykaną na zatrzask. Materiał: 

Bawełna + korek; wymiary: około 420 x 360 x 110 mm, dł. rączki 

650 mm, w kolorze: czarnym i białym; z nadrukiem logo gminy 

czarno-białym 

100 

białyc

h 

100 

czarny

ch 

sztuka 

5.  Torba bawełniana na zakupy z długimi uchwytami. Gramatura 

140 gr/m2; wymiary około 38x42 cm; kolor czerwony, czarny, 

biały; logo w kolorze 

100 

czerwo

ny 

100 

czarny 

100 

biały 

sztuka 



 

 

  

6.  Plecak bawełniany. Główna przegroda zamykana ściąganym, 

bawełnianym sznurkiem. Bawełna 100g/m²; Wymiary: około 37 x 

41 cm; plecak w kolorze białym/czarnym/czerwonym, z logo 

czarno-białym   

100 

czerwo

ny 

100 

czarny 

100 

biały 

sztuka 

7.  Butelka na napoje ciepłe i zimne z głośnikiem.  

Materiał: podwójne ścianki, stal nierdzewna z miedzianym 

wykończeniem; kolor srebrny; wymiary: około 7x7x26cm; 

opakowanie box, z logo czarno-białym 

50  sztuka 

8.  Torba podróżna/weekendowa z dwoma uchwytami.  

Zapinana na zamek; jedna kieszeń zewnętrzna zapinana zamkiem. 

Materiał: płótno; wymiary: około 48 x 20 x 33 cm, kolor szary, 

uchwyty czarne; z wszywką z logo gminy  

50  sztuka 

9.  Notes z kreatywnymi naszyciami. Zapinany na zasuwkę 

metalową, mocowana na tylnej oprawie(wymiar około: 

30x15mm), w zasuwanym pudełku (kolor złoty). Notes formatu 

B5, kratka/kropki; wymiary: około 197x240mm; z logo gminy 

50 sztuka 

10.  Zestaw piśmienniczy: długopis, pióro kulkowe, etui 

Materiał: metal, ekoskóra; grawerowanie GM każdego elementu 

zestawu, tampodruk N2, nadruk bezpośredni UV2, UV3 

Etui: około 185x75x35mm 

Długopis: około 139x Ø12mm 

Pióro kulkowe: około 137x Ø12mm 

Z logo gminy czarno-białym 

50 sztuka 

11.  Zestaw: Notes, powerbank, rozgałęźnik USB 

Kolor zestawu: czarny; notes formatu A5; opakowanie czarny 

papier barwiony w masie; nadruk loga UV 

50 Sztuka 

12.  Biała bawełniana koszulka damska 

• T-shirt z okrągłym kołnierzykiem i krótkimi rękawami, min. 

150 gramów. 

• Dopasowany krój ze szwami bocznymi, wąska lamówka z 

dzianiny ściągaczowej, szew wzmacniający na ramionach,  

• Znakowanie: na koszulce w prawym górnym rogu 

nadrukowane logo w kolorze czarnym 

• Metka zewnętrzna - materiałowa - w kolorze czerwonym - 

logowana napisem „Krzywiń” napis w kolorze białym. 

Metka z lewej strony na boku, u dołu koszulki. 
 

 

 

S- 20 

M- 20 

L- 20 

XL- 20 

XXL-20 

Szt. 



 

 

  

13.  Biała bawełniana koszulka męska 

• T-shirt z okrągłym kołnierzykiem i krótkimi rękawami, min. 

150 gramów. 

• Dopasowany krój ze szwami bocznymi, wąska lamówka z 

dzianiny ściągaczowej, szew wzmacniający na ramionach 

• Znakowanie:  na koszulce w prawym górnym rogu 

nadrukowane logo w kolorze czarnym 

• Metka zewnętrzna - materiałowa - w kolorze czerwonym - 

logowana napisem „Krzywiń” – napis w kolorze białym. 

Metka z lewej strony na boku, u dołu koszulki. 
 

M- 20 

L- 20 

XL- 20 

XXL-20 

XXXL- 

20 

Szt.  

14.  Papierowe torby z logo gminy 

Torba papierowa biała 240/100/320 mm. 

• Ekologiczna z recyklingu 

• Uchwyt skręcany 

• Znakowanie: czarne logo gminy 

 
 

100 Szt. 

 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Gminy Krzywiń do złożenia zamówienia. 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Agnieszka Zadrożna; 
promocja@krzywin.pl lub tel. 65 517-05-25 wew. 213. 
 

Opis sposobu przygotowania oferty.  
Oferent powinien sporządzić ofertę w postaci szczegółowej kalkulacji elementów przedmiotu 
zamówienia (wg załączonego formularza ofertowego). Dopuszcza się możliwość składania ofert 
tylko na pełen zakres zamówienia. 
 

 
OCENA OFERTY  
Ocena oferty zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: 
I etap: przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryterium ceny:  100%;  
II etap: cztery najniższe oferty przechodzą do II etapu, który będzie polegał na zaprezentowaniu 
oferowanych produktów w formie projektów graficznych a także próbek produktowych w 
siedzibie Zamawiającego (pozycje od 2-14). Decydującym kryterium będzie jakość produktów: 
80%, cena 20%.  
 
Oceniana będzie cena brutto oferty.  
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą. Z Wykonawcą 
zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotowego zamówienia. 
 

FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
Oferta powinna być:  
1. Przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub kuriera na adres: Gmina 
Krzywiń ul. Rynek 1; 64-010 Krzywiń 
2. Dostarczona osobiście do Gmina Krzywiń ul. Rynek 1; 64-010 Krzywiń 
 

mailto:promocja@krzywin.pl


 

 

  

Termin składania ofert upływa w dniu 29.08.2022 r. o godzinie 12.00. Ocena ofert odbędzie się 
30.08.2022. 31.08.2022 zostaną wysłane zaproszenia do II etapu.  
 

 INFORMACJE DODATKOWE  
1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektów graficznych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.  
 

 
Burmistrz  
Miasta i Gminy w Krzywiniu  

 Jacek Nowak  
    

 

                                …………………………………………….. 
                Krzywiń, 18-08-2022 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Załącznik 1. Formularz ofertowy.  
      

 
................................................ 

(pieczęć Wykonawcy) 

Gmina Krzywiń 
Ul. Rynek 1 
64-010 Krzywiń 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Gadżety reklamowe z nadrukiem 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego na gadżety reklamowe z nadrukiem oferuję/emy wykonanie 
przedmiotowego zadania: 
 

Nazwa oferenta:  

Adres oferenta:  

Imię i nazwisko osoby 

podpisującej 

formularz: 

 

Zajmowane stanowisko:  

Wyszczególnienie Liczba   

Jednostka 

miary 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

VAT(%) Wartość 

brutto 

Krówki mleczne 50  kg    

Butelka do picia  200  sztuka    

Okulary przeciwsłoneczne 300 sztuka    

Torba z pojemną komorą 

zamykaną na zatrzask.  

100 

białych 

100 

czarnych 

sztuka    

Torba bawełniana na zakupy  100 

czerwony 

100 

czarny 

100 

biały 

sztuka    



 

 

  

Plecak bawełniany.  100 

czerwony 

100 

czarny 

100 

biały 

sztuka    

Butelka na napoje ciepłe i zimne 

z głośnikiem.  

50  sztuka    

Torba podróżna/weekendowa z 

dwoma uchwytami.  

50  sztuka    

Notes z naszyciami w pudełku 

zasuwanym 

50 sztuka    

Zestaw piśmienniczy: długopis, 

pióro kulkowe, etui 

 

50 sztuka    

Zestaw: Notes, powerbank, 

rozgałęźnik USB 

50 sztuka    

Biała bawełniana koszulka 

damska 

100 sztuka    

Biała bawełniana koszulka męska 100 sztuka    

Papierowe torby z logo gminy 

Wymiary: 240/100/320 mm 

100 Sztuka    

Razem:  

 
 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 


