
  

 

Nowy Sącz, dnia 09.07.2019 

 
 

ROZEZNANIE RYNKU NR RR/01/07/2019 
DOTYCZĄCE 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”. 
 

I. Zamawiający:  

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „CUMULUS” z siedzibą przy ul. Nawojowska 4, II p. w 

Nowym Sączu, NIP: 873 30 25 968, REGON: 852753955, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000304204. 

II. Określenie przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług marketingowych dla 12 Podmiotów Ekonomii Społecznej 

biorących udział w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki” w ramach 

zadania 5.5 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-

2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów 

A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii 

społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej). 

Zamówienie podzielono na 5 części: 
1) Część 1 – utworzenie strony internetowej dla Podmiotu Ekonomii Społecznej – wersja prosta. 

2) Część 2 –  utworzenie strony internetowej dla Podmiotu Ekonomii Społecznej – wersja skomplikowana. 

3) Część 3 – przygotowanie przedmiotów reklamowych dla Podmiotu Ekonomii Społecznej. 

4) Część 4 – przygotowanie przedmiotów reklamowych dla Podmiotu Ekonomii Społecznej – część 

drukarska. 

5) Część 5 – przygotowanie przedmiotów reklamowych dla Podmiotu Ekonomii Społecznej – wykonanie 

projektu i realizacja. 

Każdy z 12 Podmiotów Ekonomii Społecznej może skorzystać z jednej, kilku, bądź wszystkich pięciu części 
zamówienia. To PES dokona wyboru części, którymi będzie zainteresowany. 

 
1) Część 1 – utworzenie strony internetowej dla Podmiotu Ekonomii Społecznej (wersja prosta) wraz z 

wykupieniem domeny i gwarancją jej działania przez okres 1 roku od utworzenia. Przygotowanie 

projektu graficznego do wyświetlania na stronie internetowej przy użyciu języka HTML, CSS i JavaScript 

z możliwością edycji treści poprzez CMS. Skonfigurowanie serwera (stworzenie kont e-mail, kont FTP 

użytkowników, stworzenie bazy danych MySQL) i zainstalowanie strony. Maksymalnie 5 zakładek 

(podstron). 

2) Część 2 - utworzenie strony internetowej dla Podmiotu Ekonomii Społecznej (wersja skomplikowana) 

wraz z wykupieniem domeny i gwarancją jej działania przez okres 1 roku od utworzenia, oraz wykonanie 

projektu logo. Przygotowanie projektu graficznego do wyświetlania na stronie internetowej przy użyciu 

języka HTML5, CSS3 i JavaScript z możliwością edycji treści poprzez CMS. Skonfigurowanie serwera 

(stworzenie kont e-mail, kont FTP użytkowników, stworzenie bazy danych MySQL) i zainstalowanie 

strony. Nieograniczona ilość zakładek (podstron). 

3) Część 3 – przygotowanie przedmiotów reklamowych dla Podmiotu Ekonomii Społecznej. 

Wykonawca musi posiadać w swojej ofercie następujące produkty: 

a) Pendrive o pojemności 8GB danych; 



  

 

b) Smycze reklamowe o szerokości nie mniejszej niż 15mm; 

c) Kubki o pojemności nie mniejszej niż 285ml; 

d) Samodzielne opaski odblaskowe na rękę (nadgarstek), długość nie mniejsza niż 33cm, szerokość nie 

mniejsza niż 1cm;  

e) Parasole o średnicy nie mniejszej niż 23”; 

f) Koszulki wykonane z bawełny w rozmiarach XS – XXXL, bawełna min 90%, gramatura 155g/m2, kolor 

dowolny; 

g) Długopisy plastikowe lub metalowe z niebieskim wkładem, mechanizm wciskany; 

h) Ołówki drewniane, wkład grafit HB; 

i) 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, oraz wykonanie na każdym z produktów 

reklamowych nadruku monochromatycznego według wzoru wskazanego przez Podmiot Ekonomii 

Społecznej. Jednorazowo Podmiot Ekonomii Społecznej może zamówić przedmioty w ilości nie 

mniejszej niż wskazane w tabeli zawartej w punkcie nr 3. Załącznika nr 1 do rozeznania rynku  

4) Część 4 – przygotowanie przedmiotów reklamowych dla Podmiotu Ekonomii Społecznej – część 

drukarska: 

a) Plakat reklamowy format A3, kolor 4+0, papier kreda mat/błysk lub papier offset + folia UV na 

całości, granulacja papieru 135 g; 

b) 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; 

c) Teczka kartonowa na dokumenty, format A4, zamykana na gumkę, papier 350 g, 

d) Wizytówka dwustronna o wymiarach 90x50 mm, kolor 4+0, papier kreda mat/błysk; 

e) 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; 

f) 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; 

g) Notes format A5 – o ilości 80 kartek w kratkę lub czyste, papier 80 g, 

h) 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. 

oraz wykonanie na każdym z produktów reklamowych nadruku monochromatycznego według wzoru 

wskazanego przez Podmiot Ekonomii Społecznej. Jednorazowo Podmiot Ekonomii Społecznej może 

zamówić przedmioty w ilości nie mniejszej niż wskazane w tabeli zawartej w punkcie 4. Załącznika nr 1 

rozeznania rynku. 

5) Część 5 - przygotowanie przedmiotów reklamowych dla Podmiotu Ekonomii Społecznej – wykonanie 

projektu i realizacja: 

a) Baner reklamowy o wymiarach 200x100cm, laminowany, PCV, gramatura nie mniejsza niż 510g; 

b) Rollup jednostronny z nadrukiem 4+0 zgodnie z wytycznymi zamawiającego o wymiarach 100x200 

cm. 

2. Czas trwania zamówienia / termin wykonania:  Realizacja zamówienia odbędzie się w okresie od 15.07.2019r. 

do 30.07.2019 r.  

3. Miejsce realizacji zamówienia: dostarczenie zamówionych przez Podmioty Ekonomii Społecznej przedmiotów  

do siedziby Zamawiającego. 

4. Wszystkie powyższe wymogi winny zostać zrealizowane i zapewnione w ramach kwoty jednostkowej brutto 

podanej w formularzu Oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze rozeznanie rynku. 

III. Warunki udziału  



  

 

1) Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy polegające w 

szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.   

IV. Sposób sporządzania oferty:  

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w rozeznaniu rynku 

i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 1 do 

niniejszego rozeznania rynku.  

3) Oferta zawierać będzie cenę brutto za realizację usługi określonej w przedmiocie zamówienia 

(z uwzględnieniem wszystkich kosztów i należnych podatków oraz kosztów dostawy do siedziby 

Zamawiającego). W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje 

kwotę wpisaną słownie. 

4) Oferty częściowe- Dopuszczalne jest złożenie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza możliwości 

realizacji przedmiotu zamówienia przez jednego Oferenta co do ilości części.  

V. Termin i miejsce składania ofert:   

1) Termin składania ofert wyznaczono do 12 lipca 2019 r. , do godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu Oferty do 

Biura Projektu lub na elektroniczną skrzynkę pocztową).  

2) Ofertę można składać:  

a) ) osobiście lub pocztą w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Nawojowska 4, II p., 33-300 Nowy Sącz; 

b ) e-mailem na adres: biuro.cumulus@gmail.com    

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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), 

Lp 
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 


