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Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania, wykonania i dostarczenia do siedziby
Zamawiającego artykułów promocyjnych dla projektu pn. „Platforma Usług
Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”
Przedmiotem zapytania jest zaproszenie do składania ofert na opracowanie, wykonanie
i dostarczenie do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych dla projektu pn. „Platforma
Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”. Zamówienie jest realizowane w ramach
projektu POPC.02.01.00-00-0058/17-00, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa, działanie 2.1, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zamawiający:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
tel. 22 579 06 74
www.uprp.gov.pl
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna
I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby
Zamawiającego następujących artykułów promocyjnych, łącznie z nadrukiem graficznym:
1.1. Rollup jednostronny w formacie 100x200 cm na dwóch nóżkach stabilizujących oraz
torbą do transportu – 1 sztuka,
1.2. Notatniki w formacie A5, twarda okładka, gumka czarna, ca 80-100 kartek
zadrukowanych w linię/kratkę z możliwością jednokolorowego lub monochromatycznego
nadruku/tłoczenia na przedniej okładce – 500 sztuk,
1.3. Długopisy typu touchpen w kolorze czarnym z wymiennym wkładem z możliwością
jednokolorowego
lub
monochromatycznego,
jednostronnego
nadruku/tłoczenia/graweru; plastikowy lub metalowy – 500 sztuk,
1.4. Pendrive o pojemności min. 8 GB z możliwością jednokolorowego lub
monochromatycznego nadruku/tłoczenia/graweru; plastikowy lub metalowy – 500 sztuk,
1.5. Torby bawełniane o gramaturze min. 200 g/m2 i wymiarach min. szer. 35 cm x min. wys.
42 cm x min. wys. ucha 18 cm z możliwością indywidualnego jednokolorowego lub
monochromatycznego oznakowania oraz dodatkowym wzmocnieniem szwów łączących
uchwyt z torbą – 500 sztuk,
2. Zamówienie obejmuje również:
2.1. przygotowanie przez Wykonawcę co najmniej dwóch propozycji projektów graficznych
nadruku na artykuły wymienione w ust. 1 oraz przesłanie ich Zamawiającemu w wersji
elektronicznej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
2.2. umieszczenie na wszystkich artykułach nadruków, tłoczeń, adaptacji itp. logotypów
zgodnie z wytycznymi promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa oraz wg wskazań Zamawiającego,
2.3. wykonanie i dostarczenie na adres Zamawiającego próbnych egzemplarzy wybranych
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przez Zamawiającego artykułów promocyjnych celem akceptacji przed produkcją
seryjną w terminie 7 dni od akceptacji przez Zamawiającego ich projektów w wersji
elektronicznej, o którym mowa w punkcie 2.1.
2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektów graficznych artykułów
promocyjnych w wersji elektronicznej, a następnie prototypów wybranych artykułów
promocyjnych przed ostateczną realizacją zamówienia.
II.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego nastąpi w terminie do
21 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca przekaże drogą elektroniczną Zamawiającemu projekty graficzne
nadruków/tłoczeń artykułów promocyjnych w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
III.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być przygotowana według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania,
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z Urzędem na warunkach
i w terminie wskazanym przez Urząd.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

V.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Spośród nadesłanych ofert Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
Ocenie podlegać będzie cena oferty brutto za wykonanie całości zamówienia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty do niniejszego
zapytania.
Podana cena będzie obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Płatność na rzecz Wykonawcy będzie realizowana po należytym wykonaniu usługi i nastąpi
przelewem do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiającego.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia zamówienia będącego przedmiotem
niniejszego zapytania.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
marek.gozdera@uprp.gov.pl lub dostarczona osobiście na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa,
z dopiskiem: „Artykuły promocyjne PUEUP”.
Termin składania ofert cenowych: 01.07.2020 r.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej z siedzibą w Warszawie, adres: al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa,
skrytka pocztowa 203.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej: al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, tel. 22 579 00 25, e- mail:
iod@uprp.gov.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
artykułów promocyjnych dla projektu pn. „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu
Patentowego (PUEUP)” lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
⎯ osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
⎯ inne podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do
ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania
danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać
integralności dokumentacji postępowania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z zapisów Zapytania
ofertowego jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych jest równoznaczna
z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

VII.
DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Kwota zamówienia nie przekracza 30.000,00 euro.
Dodatkowych informacji udziela Marek Gozdera pod nr. telefonu 22 579 06 73 oraz pod
adresem e-mail: marek.gozdera@uprp.gov.pl
VIII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
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O wyborze najkorzystniejszej oferty
pośrednictwem poczty elektronicznej.
IX.

Zamawiający

zawiadomi

Zapytanie
ofertowe
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promocyjne
PUEUP
wykonawców

za

ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór umowy
2. Formularz ofertowy
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