
 

Zamawiający - Polska Akademia Nauk zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia wykonania 

i dostarczenie do siedziby zamawiającego materiałów promocyjnych.  

Zamówienie podzielone jest na części. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części. 

 

Część 1. Materiały papierowe 

1. Teczka papierowa 

A4. Tłoczenie. Nadruk jeden kolor. 

Ilość: 1 000 sztuk 

2. Torba papierowa 

Kolor szary, mat. Wymiary około 32,5 x 25 x 7,5 cm. Sznurek bawełniany. Nadruk: projekt graficzny 

prześle Zamawiający. 

Ilość: 2 000 sztuk. 

 

Część 2. Materiały piśmiennicze 

1. Długopis 

Plastikowy. Kolor niebieski. Nadruk jeden kolor. 

Ilość: 5 000 sztuk. 

2. Ołówek elastyczny z gumką 

Długość min. 30 cm. Kolor niebieski, nadruk jeden kolor. 

Ilość: 700 sztuk 

3. Ołówek biały 

Długość max. 18 cm. Nadruk jeden kolor. 

Ilość: 2 000 sztuk 

 

Część 3. Materiały elektroniczne 

1. Power bank 

2200 MHa, kabel USB z końcówkami, nadruk jeden kolor. 

Ilość: 450 sztuk 

 

 



Część 4. Materiały różne 

1. Szczotka do komputera LCD 

Nadruk jeden kolor. 

Ilość: 400 sztuk 

2. Gra drewniana Tangram 

Grawer. 

Ilość: 1 000 sztuk. 

3. Opaska odblaskowa 

34x3 cm nadruk jeden kolor. 

Ilość: 3 000 sztuk 

 

Część 5. Materiały do użytku na zewnątrz 

1. Parasol mały 

Składany, automatyczny, z pokrowcem, 8 paneli, max. wymiary 100x60 cm, kolor szary, nadruk jeden 

kolor. 

Ilość: 700 sztuk 

 

Część 6. Materiały konferencyjne 

1. Organizer (teczka konferencyjna) 

Wymiar A4. Okładka szara lniana lub z podobnego materiału. Tłoczenie lub grawer (w przypadku 

elementu metalowego). 

Ilość: 50 sztuk. 

 

 

Informacje ważne dla złożenia oferty 

 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części postępowania. 

Składając ofertę na wybraną część Wykonawca musi uwzględnić wszystkie wyszczególnione w tej 

części punkty.  

Złożona oferta powinna zawierać: 

- próbki dla Części 2. – 6., 

- cenę jednostkową netto i cenę jednostkową brutto, 



- wartość zamówienia netto i wartość zamówienia brutto, 

- cenę ewentualnych matryc,  

- koszty dostawy do siedziby zamawiające (łącznie z wniesieniem na 21. piętro Pałacu Kultury i Nauki) 

 

Zamawiający dopuści próbki złożone w poprzednim postępowaniu o ile Wykonawca w składanej 

ofercie zawrze informację: „Próbka złożona w postępowaniu  zakończonym 25.10.2017 r.”.  

W przypadku braku takiej informacji Zamawiający oceni nowe próbki przesłane przez Wykonawcę,  

a jeśli próbki nie zostaną dołączone uzna ofertę jako niespełniającą warunków i odrzuci ją w części, 

której dotyczy.  

 

Oferty prosimy składać w formie pisemnej do dnia 9 listopada 2017 r. do godz. 16.00 lub w dniu  

13 listopada 2017 r. do godz. 12.00 (dzień 10 listopada jest w Kancelarii PAN dniem wolnym od pracy) 

pocztą lub osobiście na adres:   

Polska Akademia Nauk 

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki 

Pałac Kultury i Nauki 

Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa 

Zamawiający dopuszcza złożenie treści oferty w wersji elektronicznej. Ofertę taką należy przesłać na 

adres Adam.Wicinski@pan.pl. Próbki do oferty należy przesłać na adres jak do doręczeń pocztowych, 

podany powyżej. Zamawiający oceni ofertę tylko w przypadku dostarczenia żądanych próbek w 

oznaczonym wyżej terminie, tj. do dnia 13 listopada 2017 r. do godz. 12.00. Próbki są integralną częścią 

oferty. Oferty bez nadesłanych próbek zostaną odrzucone jako niespełniające warunków. 

 

Wszelkie pytania i wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia oraz informacje pomiędzy zamawiającym 

oraz oferentami będą przekazywane drogą elektroniczną na adres e-mail: Adam.Wicinski@pan.pl  

Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia (w całości lub poszczególnych jego części) nastąpiła 

w terminie 15 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w następujący sposób: 

50% oceny stanowi cena, 50% stanowi ocena jakości wykonania oraz jakości użytkowania na podstawie 

nadesłanych próbek. 

Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia 

postepowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w jego wybranej części 

lub częściach na każdym etapie bez podania przyczyny. 

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Przykładowa wizualizacja 

Część 1. Materiały papierowe 

1. Teczka papierowa 

 

2. Torba papierowa 

 

Część 2. Materiały piśmiennicze 

1. Długopis 

 

 

2. Ołówek elastyczny z gumką 

 

 

 

 



Część 3. Materiały elektroniczne 

1. Power bank 

 

Część 4. Materiały różne 

1. Szczotka do komputera LCD 

 

2. Gra drewniana Tangram 

 

 

3. Opaska odblaskowa 

 

 



Część 5. Materiały do użytku na zewnątrz 

1. Parasol mały 

 

Część 6. Materiały konferencyjne 

1. Organizer (teczka konferencyjna) 

Wymiar A4. Okładka szara lniana lub z podobnego materiału. Tłoczenie lub grawer (w przypadku 

elementu metalowego). 

 

Zdjęcia wykorzystane w przykładowej wizualizacji służą celom poglądowym. 


