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ZAPYTANIE OFERTOWE - cenowe rozeznanie rynku  
 
 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES, realizując partnerski projekt „SZOWES - OWES 

w regionie szczecińskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z 

budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

 
ZAPRASZA do SKŁADANIA OFERT na: 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

I.a. 

Nazwa Materiały edukacyjne/merytoryczne na spotkania animacyjne - 

komplet powinien zawierać:  

- wydruk 5-10 kartek, obustronnie zadrukowanych w kolorze (zgodnie z 

przesłanym materiałem merytorycznym) 

- 1 długopis plastikowy (np. FLIP lub równoważne): mechanizm 

obrotowy, z nadrukiem jednokolorowym 3-stronnym, wkład niebieski  

- 1 teczka A4 składana z 1 gumką: zadruk jednostronny 4-kolorowy, 

laminowana ok. 350g, 2 skrzydełka wewnątrz, grzbiet 0,5-1 cm 

Termin realizacji Od 1.09.2021 r. do 31.12.2023 r., termin dostawy każdorazowo 

wskazywany przez zamawiającego. 

Miejsce realizacji Gmina miasto Szczecin, powiat policki, powiat goleniowski, powiat 

gryficki, powiat kamieński, Gmina miasto Świnoujście. 

Każdorazowo miejsce będzie wskazywane przez zamawiającego. 

Liczba osób  Średnio 3-6 osób podczas jednego spotkania 

Liczba kompletów 

materiałów 

1000  



 

Pozostałe  Dostarczenie na miejsce spotkania bądź do Inkubatora OWES w 

Szczecinie, ul. Cukrowa 8, pok. 921. 

 
  

I.b. 

Nazwa Materiały edukacyjne/merytoryczne na spotkania doradcze - komplet 

powinien zawierać:  

- wydruk 5-10 kartek, obustronnie zadrukowanych w kolorze (zgodnie z 

przesłanym materiałem merytorycznym) 

- 1 długopis plastikowy (np. FLIP lub równoważne): mechanizm 

obrotowy, z nadrukiem jednokolorowym 3-stronnym, wkład niebieski  

- 1 teczka A4 składana z 1 gumką: zadruk jednostronny 4-kolorowy, 

laminowana ok. 350g, 2 skrzydełka wewnątrz, grzbiet 0,5-1 cm 

Termin realizacji Od 1.09.2021 r. do 31.12.2023 r., termin dostawy każdorazowo 

wskazywany przez zamawiającego. 

Miejsce realizacji Gmina miasto Szczecin, powiat policki, powiat goleniowski, powiat 

gryficki, powiat kamieński, Gmina miasto Świnoujście. 

Każdorazowo miejsce będzie wskazywane przez zamawiającego. 

Liczba osób  Średnio 3-6 osób podczas jednego spotkania 

Liczba kompletów 

materiałów 

600 

Pozostałe  Dostarczenie na miejsce spotkania/szkolenia bądź do Inkubatora OWES 

w Szczecinie, ul. Cukrowa 8, pok. 921. 

 
  I.c. 

Nazwa Materiały edukacyjne/merytoryczne na szkolenia - komplet powinien 

zawierać:  

- wydruk 25-50 kartek, obustronnie zadrukowanych w kolorze (zgodnie z 

przesłanym materiałem merytorycznym),  

- 5 kartek kolorowych papieru ksero A4 niezadrukowanych, 

- 1 teczka A4 składana z 1 gumką: zadruk jednostronny 4-kolorowy, 

laminowana ok. 350g, 2 skrzydełka wewnątrz, grzbiet 0,5-1 cm 

- 1 długopis plastikowy (np. FLIP lub równoważne): mechanizm 

obrotowy, z nadrukiem jednokolorowym 3-stronnym, wkład niebieski  

- 1 notes A5: 25 kartek, nadruk jednostronny 4-kolorowy, okładka 

doklejana kreda błysk 170 gr (przód zadruk 4-kolorowy, tył – karton) 



 

Termin realizacji Od 1.09.2021 r. do 31.12.2023 r., termin dostawy każdorazowo 

wskazywany przez zamawiającego. 

Miejsce realizacji Gmina miasto Szczecin, powiat policki, powiat goleniowski, powiat 

gryficki, powiat kamieński, Gmina miasto Świnoujście. 

Każdorazowo miejsce będzie wskazywane przez zamawiającego. 

Liczba osób  Średnio 10 osób podczas jednego szkolenia. 

Liczba kompletów 

materiałów 

400 

Pozostałe  Dostarczenie na miejsce szkolenia bądź do Inkubatora OWES w 

Szczecinie, ul. Cukrowa 8, pok. 921. 

 
 
II. INFORMACJA O OFERCIE 
 
1. Oferty należy składać do dnia 25.08.2021 r. godzina 16:00 włącznie, drogą elektroniczną na adres      

e-mail: komes2010@vp.pl lub w wersji papierowej na adres: Fundacja Inicjatyw Społeczno-
Gospodarczych KOMES, Inkubator SZOWES, ul. Cukrowa 8, pokój 921 (budynek Uniwersytetu 
Szczecińskiego) 71-004 Szczecin. 

2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się zasadą przejrzystości, racjonalności  
i efektywności ekonomicznej, zapewniając najlepszą jakość w stosunku do środków, a także 
z uwzględnieniem równego traktowania Wykonawców.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako 
najkorzystniejszą. 

4. Niniejsze zapytanie ma charakter orientacyjny i nie jest wiążące.  

5. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

Anna Łukomska-Dziedzic 

Prezes Zarządu Fundacji                                                                                                                    

……………………………………………………… 

                                                                                                          Czytelny podpis osoby uprawnionej  
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