
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ROLL-UP 

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. 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  

Zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Jednostce Wojskowej Nr 3964 o 

wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto.  

 

III. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Wykonanie usługi odbędzie się w siedzibie Wykonawcy. 

 

IV. GWARANCJA  

1. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w wykonanym przedmiocie  

Umowy i ponosi z tego tytułu wszelką odpowiedzialność. 

2. W przypadku ujawnienia wad ukrytych (w zakresie jakości) w wykonanych pracach 

Wykonawca obowiązany jest wymienić wadliwe egzemplarze na nowe wolne od wad, 

dostarczyć brakującą ilość niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego. 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający wymaga realizacji usługi w okresie 30 dni od dnia otrzymania oficjalnego 

zamówienia. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także  

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  

zamówienia.  

 

VII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  



 Roll-Up Dwustronny 100x200 cm + wydruk blockout PET             

• nakład: 2 szt.  

• Wymiar złożonego rollupa w mm: 2120 (wys.) x 1020 (szer.) x 200 (gł.) 

• Wymiar grafiki w mm: 2000 (wys.) x 1000 (szer.) 

• Każdy roll-up posiada inną grafikę 

• Bardzo mocna aluminiowa konstrukcja poddana anodowaniu 

• Ciemnoszare stalowe wykończenia kasety 

• Składany maszt 3-segmentowy 

• Regulowane nóżki z obu stron 

• Wyścielana torba transportowa w zestawie 

• Waga systemu z grafiką 5,5 kg 

 

 
VIII. INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Oferta powinna uwzględniać wycenę druku, stelażu oraz transportu do siedziby 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania o przeszkodach w realizacji  

usługi. 

3. Wykonawca zapewni w każdym czasie możliwość kontroli procesu druku przez  

oddelegowanego pracownika WBH w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonanie tj. wydruk będzie możliwy jedynie po uzyskaniu akceptacji projektu przez 

Zamawiającego.  

 
  

IX. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:  

1. Wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 Formularz  

ofertowy powinien być przesłany za pośrednictwem: poczty elektronicznej w formie  

skanu na adres: wbh.administracja@ron.mil.pl; faksem na nr: 261-813-830;  

do 15.10 2021 r. do godz. 12:00.  

2. Oferta powinna zawierać: wszelkie wymagane zapytaniem elementy i załączniki; 

3. Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę poinformujemy telefonicznie lub za  



pomocą poczty elektronicznej do dn.  19.10.2021 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

5. Oferty złożone w innej formie albo niezawierające wymaganych elementów będą  

odrzucone.  

6. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy wbh.administracja@ron.mil.pl 

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY:  

Przy spełnieniu wszystkich wymogów zasadniczą cześć oceny stanowi najniższa cena. 
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