
 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 135/2019 

Starosty Raciborskiego z dnia 31 października 2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – Nr SP.055.1.2019 

Powiat Raciborski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.: 

„Wykonanie materiałów reprezentacyjno - promocyjnych powiatu raciborskiego” 

 

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje na temat zamówienia niezbędne do 

sporządzenia i złożenia oferty. 

 

1. Zamawiający. 

 

Powiat Raciborski 

adres: Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz 

telefon: 32 459 73 77 

www.bip.powiatraciborski.pl  
NIP: 6391982788 

REGON: 276255111 

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

a) Karolina Kunicka  – Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu, tel. 32 45 97 367 

b) Szymon Kura – Inspektor ds. kultury i promocji , tel. 32 45 97 308 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Niniejsze postępowania prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.). 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów reprezentacyjno - promocyjnych powiatu 

znakowanych grawerem lub nadrukiem logo powiatu. 

 

CZĘŚĆ I   - akcesoria piśmiennicze 

 

1) długopis metalowy COSMOS /lub produkt równoważny    

Wymiary: 137 mm ø 10 mm 

Kolory: 300 szt. srebrny, 300 szt. czarny, 300 szt. pomarańczowy,  

300 szt.  zielony, 400 szt. niebieski, 400 szt. granatowy 

Znakowanie: grawer/nadruk logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 2 000 szt. 

Zdjęcie poglądowe 

Z 
 

2) długopis eko, papierowy, z drewnianym klipem i kolorowymi elementami z plastiku 

Wymiary: 138 mm ø 10 mm 

Kolory: czarny, pomarańczowy, zielony, niebieski 

Znakowanie: grawer/nadruk logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 1 900 szt.  
Zdjęcie poglądowe 

 

3) zestaw piśmienniczy CURITIBA / lub produkt równoważny   

Wyposażenie: długopis, pióro kulkowe z końcówkami do ekranów dotykowych oraz etui z 

ekoskóry, pakowane w prezentowym czarnym pudełku.  
Wymiary długopisu i pióra: S 145 x W 10 x G 10 mm  

Znakowanie: grawer/nadruk logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 15 szt.  

Zdjęcie poglądowe 

http://www.bip.powiatraciborski.pl/


 

 

 

4) ołówek eko, drewniany, bez koloru na drewnie, z kolorową gumką, naostrzony 

Wymiary: 190 mm ø 7 mm 

Znakowanie: grawer/nadruk logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 3 000 szt.  
Zdjęcie poglądowe 

 

5) kredki eko,  

Wyposażenie: 12 szt. drewnianych kredek w płaskim kartonowym opakowaniu. 

Wymiary kredek: S 90 x W 90 x G 8 mm  

Znakowanie: grawer/nadruk logo powiatu raciborskiego  
Ilość: 200 szt. 

Zdjęcie poglądowe 

 

6) kredki eko, 

Wyposażenie: 6 szt. drewnianych kredek w płaskim kartonowym opakowaniu. 

Wymiary kredek: S 90 x W 47 x G 10 mm  

Znakowanie: grawer/nadruk logo powiatu raciborskiego  
Ilość: 200 szt. 

Zdjęcie poglądowe 

 

 

 

CZĘŚĆ II  -  akcesoria tekstylne 

 

1) koszulki polo – JHK, PORA   

Gramatura: bawełna 210g  

Ilość łącznie: 100 szt.  

Kolory: białych, grafitowych, granatowych  

Rodzaj: Damskie: 35 szt.: 

Rozmiar i kolor: M - 15 szt. (5 białych, 5 grafitowych,5 granatowych),  

L – 15 szt. (5 białych, 5 grafitowych, 5 granatowych),   

XL - 5 szt. (2 grafitowe, 3 granatowe) 

Męskie: 65 szt.: 

Kolor: 20 białych, 20 grafitowych, 25 granatowych  

Rozmiar i  kolor: M - 20 szt. (10 białych, 10 granatowych), L - 35 szt. (10 białych,  

10 grafitowych, 15 granatowych), XL - 10 szt. (5 grafitowych, 5 granatowych) 

Znakowanie: kolorowy nadruk logo powiatu raciborskiego 

Zdjęcie poglądowe 

 

2) czapka z daszkiem 

Rodzaj: bawełna, 5 paneli, zapięcie na rzep 

Wymiary: 140 mm ø 200 mm 

Kolor: szary, granat 

Znakowanie: jednobarwny nadruk logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 50 szt. (20 szt. szary, 30 szt. granat) 

Zdjęcie poglądowe 

 

3) torba bawełniana eko 

Rodzaj: bawełna, 150 g  

Wymiary: 380 mm x 420 mm, dł. Raczki 620 mm 

Znakowanie: jednobarwny nadruk logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 300 szt. 

Zdjęcie poglądowe 

  

 



 

 

4) zestaw ręczników frotte (częściowo pakowane w pudełku gładkim) 

 Materiał: frotte 500 g 

Rodzaj: mniejszy: biały, większy: granatowy 
Wymiary: 30x50 cm + 70x140 cm (mix biały i granatowy) 
Znakowanie: haft w pełnym kolorze logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 80 zestawów (60 zestawów w pudełku gładkim, 40 zestawów bez pudełka).  

Zdjecie poglądowe 

 

5) torebka biodrowa TROTE / lub produkt równoważny   

Materiał: nylon, tworzywo.  

Wymiary: 240 x 100 x 3 mm (torebka), 620 – 1400 mm (obwód)  

Znakowanie: nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 100 szt. 

Zdjęcie poglądowe 

 

6) plecak duży uniwersalny EL PASO / lub produkt równoważny   

Rodzaj: Plecak sportowy, 2 komory, rączka na górze, odblaskowe elementy, pojemność 30 l. 

Materiał: ripstop, poliester 600D. 

Wymiary: S 280 x W 440 x G 240 mm. 

Kolory: granatowy, zielony, czerwony.   

Znakowanie: nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 30 szt. 

Zdjęcie poglądowe 

 

7) plecak mały uniwersalny VALDEZ / lub produkt równoważny   

Rodzaj: Plecak sportowy, 1 komora główna, 1 kieszeń zasuwana z przodu, uchwyt na górze, 

pojemność 10 l. 

Materiał: ripstop, poliester 210D.  

Wymiary: S 210 x W 390 x G 160 mm. 

Kolory: granatowy, czerwony. 

Znakowanie: nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 100 szt. (50 szt. kolor granatowy, 50 szt. kolor czerwony) 

Zdjęcie poglądowe 

 

8) kosmetyczka podróżna rozkładana z haczykiem do zawieszenia 

Materiał: mikrofibra. 

Wymiary: S 210 x W 230 x G 100 mm. 

Kolory: czarny. 

Znakowanie: nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 30 szt. 

Zdjęcie poglądowe 

 

 

 

CZĘŚĆ III  -  akcesoria biurowe 

 

1) pojemników na długopisy CRYSTALINE z wyświetlaczem / lub produkt równoważny   

Opis: zegar z wyświetlaczem LED, datownikiem, termometrem i wbudowanym przezroczystym 

stojakiem na przybory biurowe. 

Materiał: plastik, aluminium. 

Wymiary: 118 x 104 x 53 mm.  

Znakowanie: nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 30 szt. 

Zdjęcie poglądowe 

 

 



 

 

2) zegar ścienny SATURN / lub produkt równoważny   

Opis: prostokątny zegar ścienny z termometrem i higrometrem. 

Materiał: plastik, szkło. 

Wymiary: 320 x 270 x 25 mm.  

Znakowanie: nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 30 szt. 

Zdjęcie poglądowe  

 

 

CZĘŚĆ IV  -  akcesoria pozostałe 

 

1) opaski odblaskowe samozaciskowe BONDO / lub produkt równoważny   

Wymiary: 340 x 30 mm  
Kolory: żółty, pomarańczowy, srebrny.  

Znakowanie: nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 500 szt. (200 szt. kolor żółty, 150 szt. kolor pomarańczowy, 150 szt. kolor srebrny) 

Zdjęcie poglądowe  

 

2) breloki do kluczy ze ściereczką do czyszczenia okularów / lub produkt równoważny   

Wymiary: brelok: 70 x 54 x 17 mm, ściereczka: 115 x 120 mm  
Kolory: pomarańczowy, czarny, granatowy.  

Znakowanie: grawer /nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 100 szt. (20 szt. kolor pomarańczowy, 20 szt. kolor czarny, 60 szt. kolor granatowy) 

Zdjęcie poglądowe  

 

3) breloki do kluczy LED BINGO / lub produkt równoważny   

Materiał: tworzywo  

Wymiary: 30 x 68 x 8 mm  
Kolory:  czarny. 
Znakowanie: grawer /nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 100 szt. 

Zdjęcie poglądowe  

 

4) latarki VISION / lub produkt równoważny   

Materiał: plastik, szkło. 

Wymiary: S 110 x W 35 x G 35 mm.   

Znakowanie: grawer /nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 10 szt. 

Zdjęcie poglądowe  
 

5) scyzoryków SCAR / lub produkt równoważny   

Materiał: metal. 

Wymiary: 72 x 14 x 21 mm. (złożone)   

Kolor: srebrny, niebieski 

Znakowanie: grawer /nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 100 szt. (50 szt. kolor srebrny, 50 szt. kolor niebieski) 

Zdjęcie poglądowe 

 

6) noże składane z blokadą bezpieczeństwa 

Materiał: stainless steel. 

Wymiary: 91 x 24 x 140 mm.  

Znakowanie: grawer /nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 20 szt. 

Zdjęcie poglądowe  

 

 
 

 

 



 

 

7) noże do tapet z mechanizmem zabezpieczającym  

Materiał: tworzywo sztuczne ABS, stal. 

Kolory: żółty, pomarańczowy, niebieski, zielony, czerwony. 
Wymiary: 126 x 25 x 10 mm.   

Ko  
Znakowanie: grawer /nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 50 szt. 

Zdjęcie poglądowe  

 

8) noże wielofunkcyjne - scyzoryki  

Materiał: plastik, stainless steel. 

Wymiary: 90 x 25 x 160 mm.   

Ko  
Znakowanie: grawer /nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 50 szt. 

Zdjęcie poglądowe  

 

9) piersiówki NEVIS 240 ml./  lub produkt równoważny   

Materiał: metal. 

Wymiary: 93 x 149 x 22 mm.  

Znakowanie: grawer/ nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 10 szt. 

Zdjęcie poglądowe 

 

10) termosy BONETE 500 ml / lub produkt równoważny   

Wymiary: 250 x ø 59mm.  

Znakowanie: grawer /nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 20 szt.  

Zdjęcie poglądowe 

 

11) desek do krojenia RUBAN bambus / lub produkt równoważny   

Materiał: drewno, bambus.  

Wymiary: 150 x 200 x 210 mm.  

Znakowanie: grawer/  nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 20 szt. 

Zdjęcie poglądowe 

 

12) zestaw do wina z szachami TREBB / lub produkt równoważny   

Materiał: drewno, metal.  
Wymiary: 147 x 167 x 46 mm.  

Znakowanie: grawer /nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 10 szt. 

Zdjęcie poglądowe 

 

13) zestawy 4 gier w drewnianym pudełku 

Opis: szachy , warcaby, domino, mikado. 

Materiał: drewno. 

Wymiary: 160 x 30 x 160 mm.  

Znakowanie: nadruk jednobarwnego logo powiatu raciborskiego 

Ilość: 20 szt. 

Zdjęcie poglądowe  

 

2) Jeśli wartość zamówienia przekroczy założoną w postępowaniu kwotę to w pierwszej kolejności 

jesteśmy w stanie zrezygnować ze zakupu: 

- breloków do kluczy ze ściereczką do czyszczenia okularów / lub produkt równoważny   

- pojemników na długopisy CRYSTALINE z wyświetlaczem / lub produkt równoważny   

- zegarów ściennych SATURN / lub produkt równoważny   

3) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Załącznik nr 2 – wzór umowy. 



 

 

4) Kalkulację wykonania poszczególnych materiałów należy przedstawić wg Załącznika nr 3  - wzór 

tabel wyceny.  

 

4. Termin wykonania zamówienia. 
Termin realizacji zamówienia: 27 grudzień 2019 r. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu 
1) ................................................................................................................................................................ 

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty. 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. 

1) Na ofertę składają się wypełniony formularz OFERTY – zgodnie ze wzorem, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz kalkulację wykonania poszczególnych 

materiałów wg Załącznika nr 3 – wzór tabel wyceny. 

2) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

4) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

5) Oferta musi być podpisana przez wykonawcę – osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi 

w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi 

być dołączone do oferty – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. 

6) Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 

przez wykonawcę. 

7) Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana i datowana przez wykonawcę. 

8) Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna 

być umieszczona informacja o ilości stron. 

9) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

10) Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, 

zaadresowane do zamawiającego na adres: 

 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz oraz opisane: 

„OFERTA do zapytania ofertowego nr SP.055.1.2019 pn.: 

„Wykonanie materiałów reprezentacyjno - promocyjnych powiatu raciborskiego”. 

Część …  

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28.11.2020 r. godz. 8.00”. 

 

11) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

12) Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone według 

takich samych zasad jak złożenie oferty – w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (kopercie) 

z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

13) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

 

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 27 listopada 2019 r. do godz. 14.00 w siedzibie 

zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 – Biuro Obsługi Klienta 

w budynku B. 

2) Oferty, które zostaną złożone po terminie, zamawiający zwróci wykonawcom. 

3) Oferty zostaną otwarte w dniu 28 listopada 2020 r. o godz. 8.00  w siedzibie zamawiającego: 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 – pokój nr 16 w budynku „B”. 

 

8. Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny ofert. 
1) Kryterium oceny ofert 100% cena. 

 

 



 

 

9. Wynik postępowania i umowa. 
1) Informację o wyniku postępowania zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli 

oferty. 

2) Pisemna umowa w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta 

z wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 

3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego 

zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie. Do umowy wprowadzone zostaną 

w szczególności postanowienia punktu 3 zapytania ofertowego stanowiące opis przedmiotu 

zamówienia. 

4) Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wykonawcą, przy czym zamawiający 

zastrzega sobie prawo do wyznaczenia takiego miejsca i terminu. 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia na każdym etapie 

postępowania poprzedzającym zawarcie umowy. 

 

10. Załączniki.  
Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są: 

Załącznik nr 1 – wzór formularz oferty, 

Załącznik nr 2 – wzór umowy. 

Załącznik nr 3 – wzór tabel wyceny. 

 

 

Racibórz, dnia 21 listopada 2019 r.  

 

 

 

Z up. Starosty Raciborskiego  

 

Karolina Kunicka 

 

Kierownik Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu 

…………………………………………….. 

Zatwierdził 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Szymon Kura, tel. wew.: 308. 


