
  

 

 

Załącznik nr 1  

OFERTA 

dotycząca świadczenia usług marketingowych 

  

na potrzeby wsparcia realizowanego dla Uczestników/czek projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej – Subregion Sądecki”  realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych  

„ CUMULUS”. 

 

Ja niżej podpisany/a: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………………………………………  

 

 Oferuję wykonanie usług marketingowych w zakresie objętym rozeznaniem rynku za kwotę:  

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – utworzenie strony internetowej (wersja prosta)  w części 1 za 

cenę jednostkową brutto:  …..…… zł (słownie: ………………………..………………………..…………………………………….………zł). 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – utworzenie strony internetowej (wersja skomplikowana)  

w części 2 za cenę jednostkową brutto: …..…… zł(słownie:……………..………………………..…………………………….………zł). 

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – przygotowanie przedmiotów reklamowych w części 3 za cenę 

jednostkową brutto pojedynczego pakietu …..……….… zł (słownie: ………………………….………………..…………………..…zł), 

L.p. 
Opis przedmiotu 

Minimalna ilość sztuk 

jaką może zamówić PES 

Cena brutto za 

jedną sztukę 

1. Pendrive o pojemności 8GB danych 10  

2. Smycze reklamowe o szerokości nie mniejszej niż 

15mm 

10  

3. Kubki o pojemności nie mniejszej niż 285ml 10  

4. Samodzielne opaski odblaskowe na rękę 

(nadgarstek), długość nie mniejsza niż 33cm, 

szerokość nie mniejsza niż 1cm 

20  

5. Parasole o średnicy nie mniejszej niż 23” 10  

6. Koszulki wykonane z bawełny w rozmiarach XS – 

XXXL, bawełna min 90%, gramatura 155g/m2, kolor 

dowolny 

50  

7. Długopisy plastikowe lub metalowe z niebieskim 

wkładem, mechanizm wciskany 

50  



  

 

8. Ołówki drewniane, wkład grafit HB 50  

9. Torby materiałowe (bawełniane lub lniane), 

szerokość nie mniejsza niż 35cm, wysokość nie 

mniejsza niż 40cm, bez dna, ma zmieścić format A4, 

rączki torby krótkie 2,5x33cm lub długie 2,5x63cm, 

uchwyty wzmocnione krzyżykowym szwem 

20  

Wartość całości pakietu:  

 

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia - przygotowanie przedmiotów reklamowych dla Podmiotu 

Ekonomii Społecznej – część drukarska w części 4 za cenę jednostkową brutto jednego pakietu ….…..…… zł 

(słownie: ………………………..……………..…………………………… ……………………….………zł)  



  

 

 

L.p. 
Opis przedmiotu 

Minimalna ilość sztuk 
jaką może zamówić PES 

Cena brutto za 
jedną sztukę 

1. Plakat reklamowy format A3, kolor 4+0, papier kreda 

mat/błysk lub papier offset + folia UV na całości, 

granulacja papieru 135 g; 

50  

2. Ulotka reklamowa format A5 złamana do DL, kolor 

4+4, papier kreda mat/błysk lub papier offset + folia 

UV na całości, gramatura papieru 135 g; 

300  

3. Teczka kartonowa na dokumenty, format A4, 

zamykana na gumkę, papier 350 g, 

100  

4. Wizytówka dwustronna o wymiarach 90x50 mm, 

kolor 4+0, papier kreda mat/błysk; 

200  

5. Kalendarz format A4, jedno-stronnicowy, projekt 

graficzny wskazany przez Podmiot Ekonomii 

Społecznej, wydruk kolor 4+4, papier kreda 

mat/błysk lub papier offset + folia UV na całości, 

gramatura papieru 135 g; 

100  

6. Kalendarz biurkowy format A5, 12 pełno-kolorowych 

stron z dowolną grafiką lub zdjęciem, kalendarium 1 

miesiąc na stronie dopasowane do zdjęć, druk 4+0 

lub 4+4, spirala biała lakierowana, podstawka 

z zadrukiem lub bez, karton 270 g 

100  

7. Notes format A5 – o ilości 80 kartek w kratkę lub 

czyste, papier 80 g; 

20  

8. Tabliczka informacyjna PES-projekt w formatach JPG, 

PNG, PSD, EPS, PDF, SVG oraz AI lub CDR, na 

podstawie tekstu, materiałów wyjściowych, 

wytycznych PES i wykonanie tabliczki PCV, format 

A3, kolor 4+0. 

1  

Wartość całości pakietu:  

 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia - przygotowanie przedmiotów reklamowych dla Podmiotu 

Ekonomii Społecznej – wykonanie projektu i realizacja w części 5 za cenę jednostkową brutto jednego pakietu 

….…..…… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………..……………..……………………zł). 

 



  

 

Lp 

Opis przedmiotu 

Minimalna ilość sztuk 

jaką może zamówić 

PES 

Cena brutto za 

jedną sztukę 

1. Baner reklamowy o wymiarach 200x100cm, 

laminowany, PCV, gramatura nie mniejsza niż 510g; 

1  

2. Rollup jednostronny z nadrukiem 4+0 zgodnie 

z wytycznymi zamawiającego o wymiarach 100x200 

cm  

1  

Wartość całości pakietu:  

 

 

Niniejszym oświadczam, że:  

a) spełniam wszystkie wymogi przedstawione w rozeznaniu rynku nr RR/01/07/2019 

 

  

  

 

 

 

 

 

……………………………                                                                                           …………………….………………………                

 Data                                                                                                                          Podpis / pieczątka 


