
 
 
 

 

    

Łódź, dn. 04 grudnia 2017r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty celem wyłonienia Wykonawcy na poniżej opi-

sany przedmiot zamówienia.   

 

I. Zamawiający: 
 

TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk z siedzibą w Łodzi 93-410, ul. Łukowa 18A lok. 5, 

NIP: 8341587890, www.tag-consulting.pl . 

II. Nazwa zamówienia: 
 

Opracowanie koncepcji graficznej, produkcja i dostawa materiałów szkoleniowych w postaci 
teczek, długopisów, notesów oraz pendrive w ramach projektu pn. „Kompetencje TIK klu-
czem do rozwoju zawodowego!”. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia w ramach projektu pn. „Kompetencje TIK kluczem do rozwoju 
zawodowego!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, re-
alizowanego przez Świat Języków – Szkołę Języków Obcych s.c. w partnerstwie z TAG-
CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 
05.05 Kształcenie ustawiczne, jest usługa polegająca na: 
 

1. opracowaniu koncepcji graficznej, produkcji i dostawie teczek dla 660 uczestników/ 
czek projektu. W tym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania wi-
zualizacji, przygotowania do druku i druku oraz dostawy teczek w ilości 660 sztuk, 
według poniższego opisu: 

a) teczki w pełnym kolorze (druk 4+0) z grzbietem, 
b) kolorowy nadruk 5 logotypów, 
c) nadruk informacji dot. współfinansowania 

d) format A4,  
e) papier karton 200-250g/m2 błysk, 
f) z zewnętrzną wizualizacją, jednostronnie kredowane, 
g) grubość grzbietu teczki: 5 mm - 10 mm,  
h) sposób zamykania teczki: 2 skrzydełka (prawe i dolne), 
i) maksymalna liczba kartek, które pomieści teczka: 40-60 kartek; 

 
2. opracowaniu koncepcji graficznej, produkcji i dostawie notesów dla 660 uczestników/ 

czek projektu. W tym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania wizu-
alizacji, przygotowania do druku i druku oraz dostawy notesów w ilości 660 sztuk, we-
dług poniższego opisu: 
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a) kartki notatnikowe sklejone górnie,  
b) format A4,  
c) papier offsetowy 80g/m2 w kratkę, bez okładki, 
d) jednostronnie zadrukowane (druk 1+0),  
e) nadruk 5 logotypów na każdej stronie notesu;  
f) nadruk informacji dot. współfinansowania na każdej stronie notesu, 
g) poukładane i skompletowane po 40-60 kartek; 

 
3. opracowaniu koncepcji graficznej, produkcji i dostawie długopisów dla 660 uczestni-

ków/ czek projektu. W tym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania 
wizualizacji, przygotowania oraz dostawy długopisów w ilości 660 sztuk, według poniż-
szego opisu: 

a) długopis metalowy,  
b) wkład wymienny, cienko piszący, wkład napełniony atramentem w kolorze nie-

bieskim, 
c) grawer jednostronny: 2-3 logotypy, 
d) kolorystyka długopisu spójna z kolorystyką teczek szkoleniowych określonych w 

pkt 1 powyżej; 
 

4. opracowaniu koncepcji graficznej, produkcji i dostawie pendrive dla 660 uczestników/ 
czek projektu. W tym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania wizu-
alizacji, przygotowania oraz dostawy pendrive w ilości 660 sztuk, według poniższego 
opisu: 

a) pendrive o pojemności minimum 8 GB, 
b) pamięć kompatybilna z najpopularniejszymi używanymi obecnie systemami 

operacyjnymi, takimi jak: Windows, Mac czy Linux,  
c) interfejs: USB 2.0, 
d) wymiary pozwalające na zamieszczenie jednostronnego graweru: 2-3 logotypy, 
e) posiada nasadkę chroniącą złącze USB, 
f) kolorystyka pendrive spójna z kolorystyką teczek szkoleniowych określonych w 

pkt 1 powyżej; 
 

zwanych dalej łącznie „materiałami szkoleniowymi”. 

IV.          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Łączna ilość zestawów materiałów szkoleniowych: 660 zestawów. W skład jednego 
zestawu wchodzi: teczka, długopis, notes oraz pendrive dla każdego uczestnika/czki 
projektu (tj. 1 zestaw * 660 uczestników/czek = 660 zestawów). 

2. Zamawiający wymaga, aby projekt graficzny materiałów szkoleniowych opisanych w 
pkt III był tożsamy, tzn. zawierał analogiczny motyw przewodni. 

3. Na każdym z materiałów szkoleniowych opisanych w pkt III.1 i III.2 musi znajdować się:  

 logo  Świat Języków – Szkoła Języków Obcych s.c.,  

 logo  TAG-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk,  

 znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i 
odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego,  



 
 
 

 

 znak Fundusze Europejskie wraz ze słownym odniesieniem do Funduszu i z 
nazwą Program Regionalny,  

 logo promocyjne województwa pomorskiego,  

zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów spójności 2014-
202 w zakresie informacji i promocji”. 

4. Na każdym z materiałów szkoleniowych opisanych w pkt III.3 i III.4 musi znajdować się:  

 znak Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska,  

 znak Fundusze Europejskie z napisem Fundusze Europejskie,  

 opcjonalnie logo promocyjne województwa pomorskiego (o ile będzie to 
możliwe),  

zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów spójności 2014-
202 w zakresie informacji i promocji”. 

5. Wyżej wymienione logotypy zostaną dostarczone do Wykonawcy przez Zamawiającego 
drogą elektroniczną. 

 
V.           Podstawowe obowiązki Wykonawcy: 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) opracowania i przesłania do akceptacji Zamawiającego projektu graficznego 
w/w materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, 

b) przekazania Zamawiającemu zaakceptowanego projektu graficznego materia-
łów szkoleniowych w wersji elektronicznej i w formacie umożliwiającym jego 
przetwarzanie,  

c) przekazania do produkcji materiałów szkoleniowych po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego, 

d) wykonania materiałów szkoleniowych o wysokiej jakości zapewniającej czytel-
ność nadruku i graweru, 

e) dostawy przedmiotu zamówienia w zbiorczych opakowaniach umożliwiających 
jego przeliczenie, sprawdzenie zgodności z zamówieniem oraz przechowywa-
nie w magazynie Zamawiającego, 

f) jednorazowej dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, 

g) rozładunku przedmiotu zamówienia własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowy-
mi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na własny koszt i na własne ry-
zyko. 

 
VI. Planowane terminy i miejsce wykonania zamówienia: 

1.  Miejsce realizacji zamówienia: 

- miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Łódź 
(województwo łódzkie).  

2. Planowany termin realizacji zamówienia: 

- do dnia 28 grudnia 2017r. do godz. 15.00, 



 
 
 

 

z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do zmiany w/w terminu. 

 

VII.       Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki: 
a) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności wy-

mienionych w ofercie, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiada-
nia, 

b) posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające wykonanie przed-
miotu zamówienia, 

c) posiada potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajduje się/ firma znajduje 
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego 
zamówienia oraz nie wszczęto wobec niego/ wobec firmy postępowania upa-
dłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie posiada zaległości / firma nie po-
siada zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaległości w 
płatności podatków, 

d) deklaruje gotowość do realizacji zamówienia w terminie i miejscu uzgodnio-
nym z Zamawiającym, 

e) nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiają-

cym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zama-

wiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokuren-

ta, pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powi-

nowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowac-

twa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli, 

f) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

2. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie warunków wymie-
nionych powyżej. 

3. Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
 

VIII.        Kryteria wyboru: 

Zamawiający dokona oceny formularzy według następującego kryterium: 



 
 
 

 

 100 % cena. 
 

IX.   Termin i sposób składania oferty: 
a) Jeden Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
b) Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.  
c) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca 

składający ofertę.  
d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert 

wariantowych. 
e) Niniejsze pismo nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
f) Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 11 grudnia 2017r. do godziny 10:00. 
g) Oferta powinna być przesłana na załączonym formularzu (Załącznik nr 1) w 

formie skanu (plik JPG lub PDF) na adres e-mail: egrabowska@tag-
consulting.pl lub złożona w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego: TAG-
CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk ul. Łukowa 18A lok. 5, 93-410 Łódź. 

h) Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do 
całkowitego i prawidłowego wykonania zamówienia, tj. koszty niezbędnych 
materiałów, koszty produkcji,  koszty dojazdu, itp. 

i) Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty i jednocześnie zastrzega so-
bie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez 
podania przyczyny oraz do zaproszenia do negocjacji jedynie wybranego po-
tencjalnego Wykonawcy. 

j) W przypadku ofert złożonych na kwotę przewyższającą wartość środków za-
planowanych w budżecie Zamawiającego na realizację usługi, Zamawiający 
ma prawo odrzucić złożoną ofertę. 

k) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia  w sto-
sunku do Zamawiającego. 

 
X. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

 

- Ewa Grabowska, tel. 534-322-220, e-mail:  egrabowska@tag-consulting.pl  
 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
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