
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. 3 listopada 2020. Oferenta, który złożył najkorzystniejszą 
ofertę poinformujemy telefonicznie do dn. 3 listopada  2020.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   

4. Wszelkie pytania prosimy kierować do Pani Małgorzaty Glińskiej tel. 780-166-446  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. Teczki kolor czarny 

Rozmiar A3  10 sztuk  

Rozmiar B1 10 sztuk  

Formaty arkuszy rysunkowych 50x70cm – folder B2 (jak opisano powyżej) 

Rysunki na papierze i kartonie olejem, akwarelą 100x70cm są znacznie masywniejsze niż zwykłe 
arkusze i muszą być również transportowane do domu po lekcjach z pracowni, a także do 
Instytutu, aby złożyć przed egzaminem. Będziesz potrzebował еуснлш B1 (100x70cm), a może 
więcej. 

 

 

 

Teczka ma służyć do przechowywania materiałów archiwalnych i zdjęć  podczas transportu. 
Pracownicy WBH bardzo często robią wystawy poza miejscem siedziby WBH. 

 

2. Teczka HOS kuferek czarny – 10 sztuk  
 

 
 

*Wykonana z kanalikowego polipropylenu 
*Zamykana na zamki 
*Zaokrąglone krawędzie wieka 
*Wygodna rączka do noszenia 

https://architekci-sklep.pl/3761-thickbox_default/teczka-hos-kuferek-czarny.jpg


*Format 340x230x120mm 
*Kolor czarny 

3. Tuba Leniar regulowana 
Rozmiar:  śr.125mm 75-135cm 10 sztuk  
 
*Tuba rysunkowa o regulowanej długości 
*Wykonana z czarnego nieprzejrzystego materiału 
*Otwierana oraz regulowana przez system zatrzasków 
*Pasek do noszenia na ramieniu 
*Miejsce na umieszczenie danych 
*Długość 75-135cm 
*Średnica 125 mm 
*Przeznaczona do formatu A1-A0 

 

4. Tuby na plakaty i dokumenty  

 

Tuba z szarego, wytrzymałego kartonu o średnicy 2mm. Zamykana na 2 plastikowe zatyczki (kapsle). 

 TUBA KARTONOWA 6X55 CM  10 sztuk  

TUBA KARTONOWA 6X75 CM  10 sztuk  

TUBA KARTONOWA 8X100 CM  10 sztuk 
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