ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
I. ZAMAWIAJĄCY:
Jednostka Wojskowa Nr 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, NIP: 524-23-76-036, REGON:
017172392, tel. 261-892-338, fax 261-892-320
działająca na rzecz: Wojskowego Biura Historycznego, ul. Pontonierów 2A, 00-910 Warszawa 72,
zwanego w dalszej części zapytania WBH.
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie udzielone z wyłączeniem ustawy art. 4 p. 8 PZP.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zgodnie z załącznikiem.
Termin realizacji: do 30.11.2020 r.
IV. WARUNKI JAKIE SPEŁNIĆ MUSI WYKONAWCA POPARTE STOSOWNYMI OŚWIADCZENIAMI:
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- zobowiązuje się do wysłania próbnego materiału promocyjnego do akceptacji.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:
WYKONAWCA powinien stworzyć ofertę w języku polskim, zawierającą wycenę wszystkich
składników zamówienia, czytelną i jasną w odbiorze.
Oferta powinna zawierać: wszelkie wymagane zapytaniem elementy i załączniki; być opatrzona
pieczątką firmową; posiadać datę sporządzenia; zawierać adres lub siedzibę OFERENTA, numer
telefonu, numer NIP oraz czytelny podpis OFERENTA.
VI. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej w formie skanu na adres:
wbh.administracja @ron.mil.pl; do 30 października 2020 r. do godz. 12:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dn. 2 listopada 2020. Oferenta, który złożył najkorzystniejszą
ofertę poinformujemy telefonicznie do dn. 2 listopada 2020.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wszelkie pytania prosimy kierować do Pani Małgorzaty Glińskiej tel. 261-813-830 bądź Katarzyny
Kucharskiej 725-880-176
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Przy spełnieniu wszystkich wymogów zasadniczą cześć oceny stanowi najniższa cena (100%).
Firma dopuszcza się złożenie ofert częściowo do poszczególnych ofert zamówienia.

1. Lada wystawiennicza, stoisko wystawiennicze kolor czarny z logo WBH szer. 1900 mm wys. 900
mm z dwiema szafkami zamykanymi na zamek. W każdej szafce dwie półki. Torba w komplecie.
Lada wyposażona w topper – szyld z wydrukiem.
Sztuk 1
•

mobilna, w pełni składana konstrukcja o atrakcyjnym kształcie i większych rozmiarach

•

stabilna, mocna budowa

•

do zastosowań stałych oraz tymczasowych

budowa
•

konstrukcja lady wykonana z profili aluminiowych anodowanych – kolor srebrny matowy

•

dzięki zastosowaniu profili o cechach zawiasu ladę rozkłada się i składa błyskawicznie bez
użycia narzędzi

•

boki wypełnione lekką płytą pvc

•

blat wykonany z płyty meblowej

•

wyposażona w toper – szyld z wydrukiem

grafika
•

grafika dowolna – druk UV wykonany bezpośrednio na płycie

•

blat wykonany może być w kolorze z zakresu dostępnych materiałów

opcje
•

lada wyposażona :
w 4 półki
•

w 2 szafki zamykane

•

profile malowane muszą być dostosowane do preferencji klienta

•

lada może być podświetlana od wewnątrz lub od zewnątrz

•

blat wykonany w sposób umożliwiający podświetlenie przedmiotów stojących na nim

•

materiały, z których wykonane jest wypełnienie mogą być dostosowane do potrzeb i
wymogów estetycznych

transport
•

Torby, wykonane z mocnego materiału, bardzo dobrze chroniące złożoną ladę przed
przypadkowym uszkodzeniem w transporcie i podczas magazynowania

