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Szczecin, dnia 15 marca  2019 r. 
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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem niniejszego Zapytania jest ustalenie szacunkowej wartości dostawy gadżetów 

reklamowych wraz z wykonaniem na nich oznakowania logotypami zgodnie z wytycznymi 

programu LIFE. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 

LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife 

corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i 

udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.   

 
NINIEJSZA INFORMACJA NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO, JAK 

RÓWNIEŻ NIE JEST OGŁOSZENIEM W ROZUMIENIU USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

INFORMACJA TA MA NA CELU WYŁĄCZNIE ROZPOZNANIE RYNKU I UZYSKANIE WIEDZY NT. 

KOSZTÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

I. Zamawiający:  

Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie                                                                               

ul. Teofila Firlika 20; 71 - 637 Szczecin 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem Zapytania jest ustalenie szacunkowej wartości dostawy gadżetów reklamowych  

wraz z wykonaniem na nich oznakowania logotypami zgodnie z wytycznymi programu LIFE 

oraz ich dostarczenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila 

Firlika 20, 71-637 Szczecin.  

 

Zamówienie obejmuje dostawę gadżetów reklamowych wraz z ich oznakowaniem zgodnie z 

poniższym wykazem 
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Lp. 
nazwa 

asortymentu 

liczba 

szt. 
Opis przedmiotu zamówienia  

1.  Torba na zakupy 100 Bawełniana torba z długimi  uchwytami, cotton 140 

g/m2, Różne kolory do wyboru. 

2.  Notatnik  100 Notatnik w twardej oprawie, 80 kartek w linie lub kratkę, 

format A5 (przybliżone wymiary 148mm x 210mm), 

zamykany elastyczną taśmą. Różne kolory do wyboru 

3.  długopis 

zwykły 

100 Długopis plastikowy z metalową skuwką. 

 

4.  Zestaw kredek z 

temperówka 

100 Zestaw 12 kredek, drewnianych,  w różnych kolorach. 

Zapakowany w kartonową tubę z temperówką 

5.  Peleryna w kulce 

z karabińczykiem 

100 Peleryna w plastikowej kulce z karabińczykiem. Peleryna 

w uniwersalnym rozmiarze. Różne kolory do wyboru. 

6.  Bidon składany 100 Bidon na wodę o pojemności 600 ml, składany, elastyczny, 

wielokrotnego użytku, wyposażony w karabińczyk 

umożliwiający przytroczeni go do paska, wykonany z 

materiałów bezpiecznych dla zdrowia. Różne kolory do 

wyboru. 

7.  Etui/Pokrowiec 

na telefon 

100 Szczelny/wodoodporny pokrowiec/etuj na telefon o 

wymiarach ok. 80mm x 140mm, portfel lub klucze, 

wykonany wodoodpornego szczelnie zamykanego 

tworzywa sztucznego. Wyposażony w smycz z klamerką.  

8.  Blok z 

karteczkami 

100 Bloczek o wymiarach ok. 75mm x75 mm w twardej 

oprawie, zawierający min. 200 karteczek samoprzylepnych 

o gramaturze 70g/m2, oraz min. 5 x 25 karteczek memo w 

5 kolorach o gramaturze 75g/m2 

9.  brelok 

odblaskowy 

Safe 

100 Brelok światełko odblaskowe dwustronne, kwadratowe lub 

okrągłe.  Różne kolory do wyboru 

 

III. Istotne warunki realizacji zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, pierwszego 

gatunku, nienoszący śladów wad, a także dostarczony w oryginalnych opakowaniach. 

2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z zachowaniem należytej staranności, przy 

zastosowaniu odpowiednich norm technicznych i branżowych. Wykonawca zadba o 

należytą, jakość estetykę wykonania gadżetów promocyjnych oraz właściwe 

rozmieszczenie znaków identyfikacji wizualnej w sposób zapewniający ich czytelność 

i identyfikowalność. 

3. Na gadżety Wykonawca naniesie 4 rodzaje logotypów: programu LIFE+, Natura 2000, 

NFOŚiGW, RDOŚ w Szczecinie oraz dodatkowo w miarę możliwości technicznych 

oraz powierzchni zadruku logo projektu LIFEDrawaPL. Zamawiający dostarczy wzory 

logotypów w postaci plików graficznych. Dopuszcza się możliwość zamieszczenia  

dwóch logotypów programu LIFE+, Natura 2000 jeżeli warunki techniczne 

uniemożliwią zamieszczenie kompletu znaków. 
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4. Wykonawca we własnym zakresie wybierze optymalną metodę nadruku logotypów na 

gadżetach, gwarantując wysoką jakość oraz wytrzymałość oznakowania.  

5. Koszt wykonania nadruku zostanie uwzgłedniany w cenie ofertowej. 

6. Wybór kolorystyki gadżetów, ustalenie metody oraz kolorystyki nadruku (kolorowy lub 

monochromatyczny) nastąpi na etapie realizacji zamówienia. 

7. Przed przystąpieniem do produkcji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty 

graficzne rozmieszczenia logotypów na wszystkich gadżetach reklamowych. 

8. Wykonawca może przystąpić do wykonania nadruków logotypów po uzyskaniu 

akceptacji projektów graficznych przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający może zgłosić uwagi, co do sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

dotyczące w szczególności wykorzystanych materiałów, kolorystyki oraz techniki 

naniesienia i rozmieszczenia znaków identyfikacji wizualnej oraz wzorów graficznych. 

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia na własny 

koszt w opakowaniach zbiorczych wraz z podaniem liczby sztuk w opakowaniach. 

11. Gadżety reklamowe zostaną dostarczone pod adres:  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie,   

ul. Teofila Firlika 20, 

71–637 Szczecin 

12. Za uszkodzenia powstałe podczas dostarczenia, rozładunku i wniesienia przedmiotu 

zamówienia odpowiada Wykonawca. 

13. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o planowanym terminie 

dostarczenia Zamówienia. 

14. Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcznej gwarancji jakości na gadżety, licząc 

od daty podpisania protokołu odbioru. 

15. Termin realizacji zamówienia: do dnia 10.04.2019r. 

 

IV. Termin i sposób składania ofert 

Szacunkową ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego Zapytania Wzorze, 

stanowiącym Załącznik nr 2, w formie skanu, drogą elektroniczną na adres e-mail: 

life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl w terminie do dnia 20 marca 2019 r. 

 

V. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami 

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani 

Beata Gąsiorowska, tel. 91 43 05 222, e –mail: beata.gasiorowska.szczecin@rdos.gov.pl, 

                           

VI. Informacje dodatkowe 

- Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega 

przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 

- Niniejsze Zapytanie nie zobowiązuje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Szczecinie do udzielenia zamówienia. 

- Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 

Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

mailto:life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl
mailto:beata.gasiorowska.szczecin@rdos.gov.pl
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Gospodarki Wodnej w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. Czynna ochrona 

siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w 

Polsce". 

 

VII.  Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem danych jest:  

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ,  tel.: 91 43 – 05 - 200, fax. 

91 43-05-201, adres e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl. 

3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie niniejszej procedury ustalenia 

szacunkowej wartości zamówienia. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia niniejszej 

procedury.  

6. Dane udostępnione przez Wykonawcę mogą podlegać udostępnieniu stronie trzeciej,   

na jej wniosek, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

7. Dane udostępnione przez Wykonawcę nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego  lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązującej instrukcji 

kancelaryjnej. 

 

VIII. Załączniki 

Załącznik nr 1  - Zestaw wymaganych logotypów. 

Załącznik nr 2  - Formularz ofertowy. 


