Platforma Usług Elektronicznych
Urzędu Patentowego
(PUEUP)

Zapytanie
ofertowe

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 ok. 100x200 cm – 2 sztuki
1.2. Notatnik w formacie A5, twarda okładka, gumka czarna, ca 80-100 stron zadrukowanych
w linię/kratkę z możliwością nadruku/tłoczenia – 400 sztuk
1.2.1. Na stronie tytułowej oraz rewersie notesu będzie umieszczony (nadruk/tłoczenie)
tekst, który zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego po
zakończeniu postępowania wyłaniającego,
1.3. Długopis typu touchpen w kolorze czarnym z wymiennym wkładem z możliwością
nadruku/tłoczenia, plastikowy lub metalowy – 400 sztuk
1.4. Pendrive o pojemności min. 4 GB z możliwością nadruku/tłoczenia, plastikowy lub
metalowy – 400 sztuk
1.4.1. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego materiały na temat projektu PUEUP,
które Wykonawca zobowiązuje się umieścić w pamięci pendriv’a.
1.5. Torby bawełniane o gramaturze min. 200 g/m2 i wymiarach szer. 35 cm x wys. 42 cm x
wys. ucha 18 cm z możliwością indywidualnego oznakowania oraz dodatkowym
wzmocnieniem szwów łączących uchwyt z torbą – 400 sztuk
1.6. ścianka reklamowa łukowa o wymiarach szer. 4 m x wys. 3 m z wydrukiem
jednostronnym i kufrem transportowym.
2. Zamówienie obejmuje również przygotowanie przez Wykonawcę co najmniej dwóch
propozycji projektów graficznych nadruku na artykuły wymienione w pkt. 1 oraz przesłanie
ich Zamawiającemu w wersji elektronicznej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy.
2.1.1. Wykonawca oznaczy powyższe artykuły wg wskazań i zaleceń Zamawiającego.
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Wszystkie elementy graficzne oraz tekstowe, konieczne do wykonania projektów
materiałów zostaną dostarczone Wykonawcy w formie elektronicznej po podpisaniu
umowy.
3. Zamówienie obejmuje również:
3.1. 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,
3.2. umieszczenie na wszystkich artykułach nadruków, tłoczeń, adaptacji itp. logotypów
zgodnie z wytycznymi promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa oraz wg wskazań Zamawiającego,
3.3. dostarczenie próbek artykułów promocyjnych na adres Zamawiającego celem akceptacji
do dalszych prac.,
3.4. wykonanie próbnych egzemplarzy 3 wybranych przez Zamawiającego artykułów
promocyjnych (prototypów) celem akceptacji przed produkcją seryjną w terminie do 30
sierpnia 2019 r.
3.5. 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
20 września 2019 r.
2. Wykonawca przekaże drogą elektroniczną Zamawiającemu projekty graficzne
nadruków/tłoczeń artykułów promocyjnych w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca dostarczy próbne 3 egzemplarze wybranych przez Zamawiającego artykułów
promocyjnych celem akceptacji przed produkcją seryjną w terminie do 30 sierpnia 2019 r.
4. 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.
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.
4. Podana cena będzie obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. 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.

IV.
1.
2.
3.
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6. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia zamówienia będącego przedmiotem
niniejszego zapytania.
V.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
marek.gozdera@uprp.gov.pl / przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na
adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa,
z dopiskiem: „Materiały promocyjne PUEUP”.
Termin składania ofert cenowych: 09.08.2019 r.

VI.
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 74 oraz pod
adresem e-mail: marek.gozdera@uprp.gov.pl
VII.

VIII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców
pośrednictwem poczty elektronicznej.

za

ZAŁĄCZNIKI:
1. Wzór umowy
2. Formularz ofertowy
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