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Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łódzki Wschodni,

z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3

Tel. 42 633 71 91

II. TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego 

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Powiat Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź zaprasza do 

złożenia oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych z logo - „Rozbudowa 

infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16".

Określenie przedmiotu zamówienia na podstawie kodów CPV:

39-29-41-00-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Specyfikacja materiałów promocyjnych stanowi załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego.

2. Zapłata za dostarczone produkty będzie następowała według cen jednostkowych 

wskazanych w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2. Wszelkie uwagi, 

zastrzeżenia do specyfikacji przedmiotu zamówienia powinny być zgłoszone przez 

Wykonawcę w fazie przygotowań oferty.

3. Wykonawcza zapewni dostawę przedmiotu zamówienia pod wskazany adres:

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI
UL. H. SIENKIEWICZA 3 

90-113 ŁÓDŹ

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie 

z obowiązującym prawem.



5. Zamówienie musi zostać zrealizowane w całości przez jednego Wykonawcę i nie może

być dzielone.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: 10 dni od dnia złożenia zamówienia.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

VII. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane będą przez Panią Angelikę Piekarek 

pod numerem telefonu 42 630 04 40 w godz. 8:00 do 16:00 lub za pomocą poczty 

elektronicznej: edukacja@lodzkiwschodni.pl .

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Podpisaną przez osobę upoważnioną ofertę należy złożyć do dnia 22 listopada 2022 r. 

do godziny 14:00 w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście 

lub listownie:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

,edukacja@lodzkiwschodni.pl

2) osobiście do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi, 90-113 Łódź, 

ul. H. Sienkiewicza 3, piętro VI, pok. 606,

3) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-113 Łódź, 

ul. H. Sienkiewicza 3.

Oferty składane osobiście lub listownie należy złożyć w kopercie opatrzonej napisem 

„Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo - „Rozbudowa infrastruktury 

edukacyjnej zlokalizowanej w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16".

2. Oferta winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania 

Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty winno 

być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę.

3. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Oferty złożone 

po terminie nie będą rozpatrywane.
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IX. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy 

w terminie do 14 dni.

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę 

i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia.

XI. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZSTNIEJSZEJ OFERTY:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę 

i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom 

za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

XII. INNE INFORMACJE:

Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania 

bez podania przyczyny.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja materiałów promocyjnych

2. Załącznik nr 2-formularz oferty,

3. Załącznik nr 3 - Obowiązek informacyjny dla zamówień o wartości szacunkowej 

poniżej 130 000,00 zł.

Zatwierdzam

WICESTAROSTA
Ewa Gładysz


