
 

 
 

 
Sopot, dn. 13.09.2019 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Dotyczy opracowania projektów graficznych materiałów promocyjnych produktu „Sopot – biznes i 
wypoczynek” 
 

I. Zamawiający 
 
Sopocka Organizacja Turystyczna 
81-720 Sopot, Plac Zdrojowy 2 
NIP 585-12-53-614 
REGON 191298924 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych 
produktu „Sopot – biznes i wypoczynek”, w tym: teczka ofertowa, broszura biznesowa, notatnik, 
roll-up.  Przygotowanie materiałów promocyjnych oferty „Sopot – biznes i wypoczynek” jest 
realizowane w ramach Projektu  „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania 
eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa  Pomorskiego na lata 2014-202, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 
Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Kod CPV: 79822500-7 
 
Zakres usługi 
 
Usługa obejmuje opracowanie  projektów graficznych materiałów promocyjnych waz z 
przygotowaniem do druku,  na podstawie tekstów i zdjęć dostarczonych przez Zamawiającego. W 
skład materiałów promocyjnych, o których mowa powyżej wchodzą następujące elementy: 

a) Teczka ofertowa A4 (wymiary po złożeniu ok. 220x310 mm), zamykana z miejscem na 
wizytówkę; 

b) Notatnik A5 klejony bez okładki; 
c) Roll-up o wymiarach: wys. 2100 mm, szer. 1000 mm; 
d) Broszura biznesowa format A5 (10 stron, składana w harmonijkę).  Format netto 

148mmx210mm, format brutto 744mm x 214mm 
 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z szatą graficzną przyjętą przez 
Zamawiającego. Projekty powinny korespondować ze sobą i być utrzymane w jednej konwencji. 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa majątkowe do projektów o których 
mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym do wykorzystywania ich w całości lub części na 
wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim. 
Projekty graficzne muszą być wykonane zgonie z obwiązującymi wytycznymi dotyczącymi 
oznaczenia projektów ze środków UE, w szczególności zgodnie dokumentem „Obowiązki  
informacyjne i promocyjne Grantobiorcy w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker 
Eksportowy. Kompleksowy system wpierania eksportu w województwie pomorskim””, stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu, dostępny na stronie  

https://www.arp.gda.pl/plik,4960,zalacznik-nr-2-obowiazki-informacyjne-i-promocyjne-
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grantobiorcy-w-ramach-projektu-grantowego-pomorski-broker-eksportowy-kompleksowy-
system-wspierania-eksportu-w-wojewodztwie-pomorskim.pdf 
 
 
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – 25 września 2019 roku 
Realizacja zamówienia przebiegać będzie do 1 października 2019 roku. 
 
 

III. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1) Oferta musi być odpowiedzią na zapytanie ofertowe i gwarantować wszystkie 

wyszczególnione minimalne wytyczne określone w pkt  II Opis przedmiotu zamówienia. 
 

2) Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer 
telefonu, numer NIP oraz być złożona przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta 
zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. 
Nieprawidłowe poświadczenie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez 
rozpatrzenia (weryfikacja z KRS,CEIDG, innym właściwym rejestrem dostępnym w bazach 
online lub na wezwanie Zamawiającego). 

 

3) Wartość poszczególnych kosztów oraz łączna wartość zamówienia musi być wyrażona w PLN 
w wartości brutto (jeśli dotyczy) i netto.  

 

4) Brak możliwości składania ofert częściowych. 
 
5) Brak możliwości składania ofert wariantowych 
 

6) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom 
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo . 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 
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. 
Złożenie oferty będzie równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku powiązań 
osobowych lub/i kapitałowych Oferenta z Zamawiającym. 
 

7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie znajdują się w stanie 
upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty.  
 

8) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci dysponujący potencjałem i zasobami 
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia a także posiadający min. 3 letnie 
doświadczenie w realizacji podobnych zamówień.  
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9) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

IV. Kryteria oceny ofert 
 

Zamawiający dokona wyboru Oferenta na podstawie kryterium: wartość zamówienia – 100% 
 
Zamawiający wybierze ofertę zgodną z Zapytaniem ofertowym, przewidującą najniższy koszt 
realizacji zamówienia. 
 

V. Miejsce i termin składania ofert 
 

Ofertę wraz z wyceną  należy przesłać elektronicznie na adres e-mail 
a.kaczorowska@visit.sopot.pl do dnia 24 września  2019 roku do godz. 12.00. 
 
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Alicją Kaczorowską-Rohde, adres e-mail: 
a.kaczorowska@visit.sopot.pl , nr tel. 501 590 773



 

 

 


