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Kraków, 25.09.2012r. 

 

IT Vision Sp. z o. o. 
ul. Chełmońskiego 166, 
31-348 Kraków 
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe 
 
 
 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 
IT Vision Sp. z o. o., ul. Chełmońskiego 166, 31-348 Kraków. 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji projektu oraz rekrutacji do projektu polegająca 

na druku plakatów, folderów i stojaków reklamowych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego i 
kolportażem oraz emisja ogłoszeń informacyjnych w gazetach lokalnych w ramach projektu „Własna 
działalność- szansa dla Ciebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

 

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
 PLAKATY informujące o projekcie oraz o rekrutacji do projektu oraz ich kolportaż w 

instytucjach według wskazań zleceniodawcy: 
 

 Przygotowanie projektu graficznego 

 Przygotowanie do druku oraz druk 

 Wydruk w formacie A2 

 Pełen kolor 

 Papier kredowy o gramaturze 135g, błyszczący 

 Nakład: 650 sztuk. 
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 FOLDERY  informujące o projekcie oraz o rekrutacji do projektu oraz ich kolportaż w 
instytucjach według wskazań zleceniodawcy: 

 

 Przygotowanie projektu graficznego 

 Przygotowanie do druku oraz druk 

 folder typu 2 Listki - 2/3 A4 (210x198mm) 

 Pełen kolor z obu stron 

 Papier kredowy o gramaturze 135g, błyszczący 

 Nakład: 1100 sztuk. 
 

 ULOTKI informujące o projekcie oraz o rekrutacji do projektu oraz ich kolportaż w 
instytucjach według wskazań zleceniodawcy: 

 Przygotowanie projektu graficznego 

 Przygotowanie do druku oraz druk 

 Ulotka A5 (148,5x210mm) 

 Pełen kolor z obu stron 

 Papier kredowy o gramaturze 135g, błyszczący 

 Nakład: 300 sztuk. 
 
 STOJAKI REKLAMOWE typu roll- up: 

 

 Przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie 

 Roll- up jednostronny  

 Konstrukcja: aluminiowa 

 Podstawa: kolor anodowego srebra z niklowanymi bokami 

 Maszt segmentowy 

 Listwa zatrzaskowa 

 Torba w zestawie 

 Funkcje specjalne: szybki montaż i demontaż 

 Materiał zmywalny 

 Wymiary 85x200 

 Ilość: 3 sztuki. 

 OGŁOSZENIA INFORMACYJNE o rekrutacji do projektu zamieszczone  W GAZETACH 
LOKALNYCH na terenie województwa śląskiego: 

 
 

 Przygotowanie propozycji teksu ogłoszenia  



                                  
 
 

 

 
 

 
IT Vision Sp. z o.o. 

31-348 Kraków, ul. Chełmońskiego 166 
 (+48 12) 378 78 00   (+48 12) 378 78 01 

 office@itvision.pl       www.itvision.pl 
 
 
 

 
 

Projekt „Własna działalność – szansa dla Ciebie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Projekt „Własna działalność – szansa dla Ciebie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 5-ciokrotna emisja ogłoszeń w gazetach lokalnych na terenie województwa śląskiego 

 Format reklamy: 1/3 A4 

 Pełen kolor 

 Emisja ogłoszeń w terminach wskazanych przez zleceniodawcę. 
 

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Termin składania ofert-  do 12 października 2012r. - decyduje data wpływu oferty na adres 

email:  elzbieta.zychowicz@itvision.pl. 
 
Za prawidłową ofertę uznaje się zeskanowane dokumenty zawierające pieczęć i podpis 

oferenta. Wzór formularza oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania. 
 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (łącznie z kolportażem): do 05.11.2012 r. 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna być: 

 Opatrzona pieczątką firmową 

 Posiadać datę sporządzenia 

 Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 

 Podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
 

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY JEST CENA (NETTO) ZAPROPONOWANA 
PRZEZ OFERENTA! 

 
NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej wdz.itvision.pl. 
 

7. DODATKOWE INFORMACJE 

           Dodatkowych informacji udziela Pani Elżbieta Zychowicz pod numerem telefonu 

728 422 366 oraz adresem email: elzbieta.zychowicz@itvision.pl 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!!! 

http://wdz.itvision.pl/
mailto:elzbieta.zychowicz@itvision.pl
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Załącznik nr 1 

Pieczęć firmowa oferenta 
(adres, numer telefonu, NIP) 
 
 ………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                    Miejsce i data 
                                                                                                                                                                             …….………………………………….. 

 
                                                                                                               IT Vision Sp. z o. o. 

ul. Chełmońskiego 166, 
31-348 Kraków 

   
 

O F E R T A 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie usługi promocji 

projektu oraz rekrutacji do projektu polegającej na druku plakatów, folderów i stojaków reklamowych wraz z 

dostawą do siedziby zamawiającego i kolportażem oraz emisji ogłoszeń informacyjnych w gazetach lokalnych w 

ramach projektu „Własna działalność- szansa dla Ciebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 

przedstawiam swoja ofertę. 

Lp. Asortyment 

Cena 

całościowa 

netto 

Cena 

całościowa 

brutto 

1. PLAKATY informujące o projekcie oraz o rekrutacji do projektu i ich 
kolportaż w instytucjach według wskazań zleceniodawcy. 

  

2. FOLDERY  informujące o projekcie oraz o rekrutacji do projektu oraz 
ich kolportaż w instytucjach według wskazań zleceniodawcy. 

  

3. ULOTKI informujące o projekcie oraz o rekrutacji do projektu oraz ich 
kolportaż w instytucjach według wskazań zleceniodawcy. 

  

4. 
STOJAKI REKLAMOWE typu roll- up: 

  

5. OGŁOSZENIA INFORMACYJNE o rekrutacji do projektu zamieszczone 
W GAZETACH LOKALNYCH na terenie województwa śląskiego. 

  

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i przyjmuję 

je bez zastrzeżeń. 

 
 

 ................................................. 
                                                                                                                                 (podpis Wykonawcy) 


