
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
   

  Pieczęć oferenta

       
      Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Na podstawie art. 4 pkt 8 PZP na dostarczenie artykułów marketingowych w okresie 10 dni od dnia podpisania umowy dla  Wojskowego

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie  przy ul. Szaserów 128 04-141 Warszawa 

PRZEDSIĘBIORCA …………………………………………….składa niniejszą ofertę:

L.p. Nazwa JM Ilość Cena jedn.
Netto

Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto

1 Bluza  reklamowa  z  logo  -  bluza  polarowa  wykonana  z  materiału:  PES
poliester. Gramatura: 220g/m2. Rozmiar: L/XL. Kolor bluzy - czerwony. Na
froncie  bluzy  z  lewej  strony  haft:  WOJSKOWE  CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SPZOZ. Na lewym rękawie
bluzy, nad ściągaczem wyhaftowany adres strony internetowej: www.wckik.pl.
Haft  w  kolorze  białym.  Każda  bluza  pakowana  osobno.  Ilość:  430  szt.  -
podział:  Męska  -  215  szt.  (L-150szt  XL-65szt),  Damska  -  215szt.
(XL-215szt.).  W  dniu  podpisania  umowy  Zamawiający  otrzyma  od
Wykonawcy  projekt  graficzny  w formie  elektronicznej  (format  PDF),  na
postawie którego ma być wykonany przedmiot umowy.

szt. 430

2 Kalendarz książkowy – terminarz z logo - materiał: eko-skóra/skóropodobny.
Format:  A5.  Kolor  czerwony.  Grafika,  napis:  WOJSKOWE  CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SPZOZ, rok - 2019 - grawer -
laser.  Format  bloku:  jednodniowy.  Druk:  szaro-bordowy.  Okładka  twarda
zmiękczona pianką introligatorską. Wykończenie: blok kalendarza szyty oraz

szt. 100

http://www.wckik.pl/


L.p. Nazwa JM Ilość Cena jedn.
Netto

Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto

dodatkowo klejony,  wzmocniony  krępą,  tasiemka  oraz  kapitałka  w  kolorze
kremowym, brak perforacji narożników. Kalendarz zawiera dane personalne,
święta  międzynarodowe,  kalendarz  skrócony  2018-2020,  planowanie
miesięczne, imieniny, odległości pomiędzy wybranymi miastami Polski, święta
ruchome, miary i wagi, temperatura, telefoniczne numery kierunkowe - Świat,
telefoniczne numery kierunkowe -Polska, ważne telefony, zintegrowany notes
teleadresowy. Ilość: 100 szt. W dniu podpisania umowy Zamawiający otrzyma
od Wykonawcy projekt  graficzny w formie  elektronicznej  (format  PDF),  na
postawie którego ma być wykonany przedmiot umowy. 

3 Kalendarz trójdzielny z logo - rozmiar: 315 x 790 mm (po rozłożeniu). Nadruk:
Indywidualny,  pełen  kolor  (CMYK)  Uszlachetnianie:  folia  błyszcząca  lub
lakier  UV  na  całej  powierzchni.  Główka  wypukła  -  materiał:  karton
jednostronnie powlekany 300g/m2 ,papier offset  biały 80g/m2. Każda część
kalendarium powinna zawierać imieniny i święta w języku polskim, numerację
tygodni, górne i dolne kalendaria na białym tle, środkowe na szarym, okienko
wskazania daty. W dolnej części kalendarza umieszczone dane tele-adresowe
Stacji Terenowych WCKiK SPZOZ. Ilość: 100 szt. W dniu podpisania umowy
Zamawiający  otrzyma  od  Wykonawcy  projekt  graficzny  w formie
elektronicznej (format PDF), na postawie którego ma być wykonany przedmiot
umowy. 

szt. 100

4 Pamięć USB z logo - materiał: Mini Flash USB z metalową osłoną. Wymiary:
55 x 19x 10 mm. Kolor USB: zielono - srebrny. Nadruk na części srebrnej:
laser.  Nadruk  na  awersie  logo  WCKiK  SPZOZ,  adres  strony  internetowej:
www.wckik.pl. Pojemność: 8GB , zgodne z USB 2.0. Ilość: 1000 szt. W dniu
podpisania  umowy Zamawiający  otrzyma od Wykonawcy projekt  graficzny
w formie elektronicznej (format PDF), na postawie którego ma być wykonany

szt. 1000



L.p. Nazwa JM Ilość Cena jedn.
Netto

Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto

przedmiot umowy.

5 Opaska z logo - opaska silikonowa z logo – krokomierz. Wymiary: 25 x 2,6 x
1,3   cm.  Kolor:  czarny.  Nadruk:  tampondruk.  Nadruk  adres  strony
internetowej:  www.wckik.pl. Kolor nadruku: czerwony. Funkcje min. licznik
kroków,  dystansu,  czasu  oraz  spalonych  kalorii.  Bateria  w  zestawie.  Ilość:
1000 szt.  W dniu podpisania umowy Zamawiający otrzyma od Wykonawcy
projekt graficzny w formie elektronicznej (format PDF), na postawie którego
ma być wykonany przedmiot umowy. 

szt. 1000

Razem wartość oferty: 

                                                                                                                                                                                             ………………………………………………
                                                                                                                                                                                                         (podpis, pieczęć Wykonawcy)

*W cenę wliczone są koszty związane z kompleksową realizacją usługi (transport, załadunek, rozładunek, składowanie)

http://www.wckik.pl/

