Urząd
Miasta i Gminy
Myślenice

Myślenice, 24 stycznia 2020 r

BZP/271/6/2020

ZAPYTANIE CENOWE
Gmina Myślenice zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa gadżetów reklamowych promujących Miasto i Gminę Myślenice
⚫ Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
⚫ Projekt oznakowania wymaga każdorazowo akceptacji zamawiającego.
⚫ Nie akceptujemy ofert częściowych.
⚫ W przypadku produktów równoważnych, należy przesłać wizualizację oraz opis produktu
zastępczego.
2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39294100-0 – Artykuły informacyjne i
promocyjne
3. Termin realizacji zamówienia: 21.02.2020 r.
4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
a) Cena

- 100 %

5. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03/02/2020 do godz. 10:00 r. w siedzibie
Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9 – osobiście w Dziennik
Podawczy lub przesłać w formie elektronicznej jako plik w formacie pdf na adres email:
bzp@myslenice.pl. Oferta elektroniczna może być w formie szyfrowanego pliku pdf pod
warunkiem, że wykonawca bezpośrednio po upływie terminu składania ofert prześle hasło
umożliwiające otwarcie pliku. Nieprzesłanie hasła w ustalonym terminie lub przesłanie
hasła błędnego, uniemożliwiającego otwarcie pliku oferty może skutkować odrzuceniem
oferty

Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, tel. 12 63 92 300, info@myslenice.pl

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
Barbara Bylica lub Elżbieta Malina-Burkat tel. 12 639 23 08 faks 12 639 23 05, e-mail:
elzbieta.burkat@myslenice.pl

Załącznik nr 1
Do rozeznania cenowo – rynkowego
Pn. „Dostawa gadżetów reklamowych promujących Miasto i Gminę Myślenice”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
LP
1.

Nazwa i symbol
Kubek reklamowy typu GUSTO 250ml lub równoważny
Mix kolorów, środek kremowy
Materiał: porcelana
Pakowany w pudełko tekturowe

Ilość
(sztuk)
200

Znakowanie: nadruk jeden kolor, logo lub tekst rozłożone
równomierne na całej powierzchni kubka
2.

100
Szklanka z dwuwarstwowego szkła borokrzemianowego 250
ml (MO9719) lub równoważne
Szklanka z dwuwarstwowego szkła borokrzemianowego z
pokrywką bambusową z silikonową uszczelką. Pojemność 250
ml.
Rozmiar produktu: 9,5X9X11,5CM
Pakowanie: jednostkowe
Znakowanie: nadruk lub grawer laserowy, tekst lub logo jeden
kolor

3.

Szklana butelka 500ml (MO9746) lub równoważna

100

Szklana butelka z pokrywką PP z uchwytem do zawieszenia.
Pojemność 470 m
Kolor: czarny, biały, niebieski, turkusowy, czerwony, zielony,
limonka,

4.

•
•
•
•
•
•
•
•

Znakowanie: logo lub tekst, jeden kolor
Butelka na wodę z aktywnym węglem EAU GOOD w
pokrowcu (EGG005) lub równoważna
Materiał:
butelka: szkło borokrzemowe
korek: naturalny korek, silikon (uszczelka korka)
blokada: stal nierdzewna
pokrowiec: neopren
Pojemność max 600 ml
Wyposażona filtr z tzw. węgla białego
Pakowany w pudełko kartonowe
Znakowanie: nadruk logo lub tekst jeden kolor, grawer

40

LP
5.

Nazwa i symbol
Butelka termiczna ze stali nierdzewnej Basic lub
równoważna

Ilość
(sztuk)
50

Pojemność: 500 ml
Wymiary: 26,5 cm x 7 cm
Waga: 0,28 kg
Materiał: stal nierdzewna 18/8
Kolor: mix kolorów
Znakowanie: grawer laserowy, logo
6.

Torba termoizolacyjna( V0702-00) lub równoważna

100

Ekologiczna, papierowa torba termoizolacyjna, zamykana na
rzep, kieszeń przednia.
Materiał: papier, aluminium
Wymiary: 18,5 x 32 x 14 cm
Kolor: neutralny
Nadruk: nadruk logo lub tekst, jeden kolor

7.

Torba bawełniana ecru 220g lub równoważna

100

Torba bawełniana wielokrotnego użytku w kolorze ecru.
Rozmiar: Szerokość: 380 mm x Wysokość: 420 mm
Uchwyt: 35 cm
Kolor: Ecru
Gramatura: 220g/m2 naturalna surówka bawełniana
Uchwyty wszyte wewnątrz torby
Znakowanie: nadruk/ haft logo lub tekst jeden kolor.
8.

Plecak V0512-04 lub równoważny
•
•
•
•

plecak z przednią kieszenią i główną przegrodą na
zamek błyskawiczny,
miejsce na słuchawki,
miękki tył i paski na ramię.
wymiary - 28 x 38 x 12 cm

Kolor: granatowy, czerwony, szary, różowy, pomarańczowy
Znakowanie: nadruk/ haft logo lub tekst jeden kolor.

50

LP

Nazwa i symbol

9.

Ilość
(sztuk)
50

Głośnik bezprzewodowy 3W P328.211 lub równoważny.
Głośnik bezprzewodowy 3W.
Obudowa ABS + tkanina. Dół głośnika wyposażony w gumowe
paski. Wbudowany akumulator 300 mAh. Zasięg do 10 metrów.
W komplecie: kabel do ładowania głośnika, kabel audio do
połączenia z urządzeniami.
Materiał: ABS, Polyester
Wymiary: 10,5 x 8 x 3,5 cm
Kolor: czarny, zielony, szary, niebieski
Znakowanie: nadruk logo jeden kolor.

10.

Koc piknikowy z akrylu (MO9050) lub równoważny

50

Składany akrylowy koc piknikowy z powłoką EPE na spodzie
Rozmiar produktu: 120X150 cm
Znakowanie: nadruk logo lub tekst, jeden kolor
Rozmiar nadruku: 150x30 mm

11.

Koc piknikowy niebieski (V7370-11) lub równoważny

50

Koc piknikowy z wodoodpornym podbiciem i uchwytem
Materiał: polar, PEVA, gąbka
Wymiary: 150,0 x 135,0 x 0,1 cm
Znakowanie: nadruk logo lub tekst, jeden kolor

12.

Parasol typu JOKER, granatowo/srebrny lub równoważny

50

Lekki parasol, poszycie polyester-pongee, czarne szyny z
włókna szklanego, aluminiowa laska, czarny uchwyt,
Wymiary: fi = 106 cm;
Materiał: 290g Aluminium / Włókno szklane / Polyester;
Metody znakowania: nadruk jeden kolor, logo lub tekst

13.

50
Parasol SUNNY PROTECT (37039-01) lub równoważny
Parasol automatyczny z prostą rączką wykonaną z miękkiej pianki
EVA ułatwiającą trzymanie parasola. Średnica parasola po
rozłożeniu 103 cm. Pokrycie parasola wykonane z poliestru
190T. Parasol wykończony odblaskową taśmą.
Kolor: biały
Opakowanie jednostkowe: woreczek foliowy
Metody znakowania: nadruk jeden kolor, logo lub tekst

LP

Nazwa i symbol

14.

Ilość
(sztuk)
50

Słuchawki Bluetooth (MO9583) lub równoważne
Zestaw słuchawkowy stereo Bluetooth 3.0 z
wbudowanym mikrofonem i regulacją głośności. Akumulator
litowo-na 130 mAh.
Wymiary: 15X13X2,1 CM
• Waga: 0.1 kg
• Kolor: niebieski, czarny
• Materiał: Plastic
Znakowanie: nadruk, logo jeden kolor
15.

Bezprzewodowe słuchawki douszne (V3944-02) lub
równoważne
•
•
•

50

Słuchawki bezprzewodowe BT 4.2, douszne,
ładowane przez USB,
kabel w komplecie V3944-02

Znakowanie: nadruk logo, jeden kolor

16.

Power bank LEGEND 8000 mAh (45045-02) lub
równoważny

50

Posiada 1 port USB typu C, 1 port USB oraz wskaźnik poziomu
energii.
W zestawie: kabel do ładowania z końcówką micro USB, kabel
USB typu C.
Dane techniczne: - wejście: 5 V / 2 A (port micro USB)wyjście: 5 V / 2,1 A (port typu C) oraz 2,1 A (port USB)pojemność baterii: 8 000 mAh
Pakowanie: czarne pudełko
Kolor produktu: czarny 25 szt., biały 25 szt.

17.

znakowanie: nadruk, logo lub tekst jeden kolor
Smartband (ACT101 ACME) lub równoważne
Funkcje opaski:
- akcelerometr
- znajdź moje urządzenie,
- monitor snu,
- wibracje
- budzik,
- wykonywanie zdjęć za pomocą przycisku na bransoletce.
- powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail
- pulsometr
Komunikacja: Bluetooth
Kolor produktu: niebieski, czarny czerwony,
Znakowanie: nadruk logo jeden kolor

40

LP
18.

Nazwa i symbol
Piórnik, granatowy (V7657-04) lub równoważny

Ilość
(sztuk)
100

Piórnik na zamek błyskawiczny, 2 ołówki, linijka, gumka,
temperówka i długopis.
Wymiary: 22 x 11,8 cm
Materiał: non-woven, PVC
Znakowanie: nadruk logo, jeden kolor
19.

Magnetyczne naklejki do kolorowania z 5-ma mazakami
(MO9229-06) lub równoważne

100

Wymiary: 20X27 CM
Waga: 0.1 kg
Kolor: biały
Materiał: Item with multi-materials
Znakowanie: nadruk logo, jeden kolor
20.

Stojak na smartfon (MO9693-40) lub równoważny

100

Stojak na smartfona wykonany z bambusa.
Rozmiar produktu: 7.5X6X2 cm
Znakowanie: nadruk logo jeden kolor lub grawer laserowy

21.

Zestaw kredek w etui (LABI 19807) lub równoważne

50

Zestaw kredek zapakowany w etui z bawełny. Zamykane na
gumkę.. W zestawie znajduje się 13 sztuk kredek.
WYMIAR:75 x 190 x 40 mm
KOLOR: beżowy
MATERIAŁ: drewno, bawełna
OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE: woreczek foliowy
Znakowanie: nadruk logo jeden kolor
22.

Drewniana rakietka (MO9316) lub równoważna

500

Wymiary: 10X22X0.2CM
Waga: 0.1 kg
Kolor: granatowy, czerwony, zielony
Materiał: Item with multi-materials
Znakowanie: nadruk logo jeden kolor lub grawer

23.

Torba tote( MO8450-06) lub równoważne
Bawełniana torba typu tote z 5 mazakami.
Gramatura: 200 gr/m². Laminowana fizelina (non-woven).c
Wymiary: 22X21.5CM
Waga: 0.1 kg
Kolor: biały
Znakowanie: nadruk logo jeden kolor

500

LP
24.

Nazwa i symbol
PIŁKA (MO9353-33) lub równoważne

Ilość
(sztuk)
50

Hover ball z PP z krawędzią z pianki. Zasilany 4 bateriami AA,
piłka ślizga się po prostej i gładkiej powierzchni. Posiada
zmieniające się światło LED.
Kolor: biały/czarnyWaga:0,1 g
Rozmiar/długość: 5 cm średnica: 18 cm
Znakowanie: nadruk logo lub tekst, jeden kolor

25.

26.

Ekologiczne pudełko śniadaniowe 700 ml (V0686-00) lub
równoważne
Ekologiczne pudełko śniadaniowe 700 ml, w komplecie nóż i
widelec, połączone paskiem na rzep.
Materiał: włókno bambusowe, PP
Rozmiar produktu: 16,5 x 5 x 11 cm
Znakowanie: : nadruk logo lub tekst, jeden kolor
Zestaw sztućców 3el.( MO9744-66) lub równoważne
•
•
•
•
•

27.

50

100

Zestaw sztućców wykonany w 50% ze słomy pszennej i
w 50% z PP. Zawiera widelec, łyżkę i nóż oraz etui.
Wymiary: 22X6X2CM
Waga: 0.1 kg
Kolor: błękitny, zielony, różowy, beżowy
Materiał: Item with multi-material

Znakowanie: : nadruk logo lub tekst, jeden kolor
Portfel damski (369084) lub równoważny
Rozmiar: 11,5 x 20,5 cm
Waga: 0,232 kg
Materiał: Ekoskóra
Wewnątrz:
2 kieszenie na banknoty
2 kieszenie na dokumenty
2 kieszenie zapinane na suwak
3 kieszenie na karty kredytowe
Zamknięcie na suwak
Zapinane na suwak miejsce na bilon
Pakowanie jednostkowe: pudełko papierowe
Znakowanie: logo, grawer laserowy lub tłoczenie

25

LP
28.

Nazwa i symbol
Portfel męski (385136) lub równoważny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29.

30.

Rozmiar: 11 x 12,5 cm
Waga: 0,082 kg
Materiał: Skóra
12 kieszeni na karty kredytowe
2 kieszenie na banknoty
4 kieszenie na dokumenty
Kieszeń na bilon
Kieszeń transparentna
Zabezpieczenie RFID
Pakowanie jednostkowe: pudełko papierowe

Znakowanie: logo, grawer laserowy lub tłoczenie
Worek ze sznurkiem, ręcznik V8453-05 lub równoważne
•
•
•
•

•
•

50

Materiał: mikrofibra 160 g-m2
Rozmiar: 70 x 150 cm (folded 37 x 37 cm)
Kolor: czerwony, zielony, żółty, niebieski,
Znakowanie: nadruk, logo jeden kolor

Ręcznik turystyczny Schwarzwolf CITAS F5300200SA307
lub równoważny
•
•
•
•

Ilość
(sztuk)
25

50

Wymiary: 60 x 120 cm
Waga: 0.26 kg
Kolor: Szary
Ręcznik turystyczny. Lekki i wysoce absorbujący
wilgoć. Szybkoschnący, antybakteryjny.
Zapakowany w poliestrowy woreczek.
Materiał: 80% poliester, 20% poliamd.

Znakowanie: haft komputerowy, logo jeden kolor

31.

Ręcznik plażowy MO8280-04 lub równoważny
•
•
•
•
•

Ręcznik plażowy. Materiał: 100% bawełna. 310 gr/m2.
Wymiary: 140X70 CM
Waga: 0.1 kg
Materiał: Cotton
Kolor: granatowy, fuksja, czerwony, limonka

Znakowanie: haft komputerowy, logo jeden kolor

50

LP

Nazwa i symbol

32.

Ilość
(sztuk)
50

Czapka zimowa Seamless MACO3006 lub równoważna
Czapka zimowa, wykonana w 95% z akrylu i 5% spandexu.
Rozmiar uniwersalny.
Wymiary produktu: uniwersalny
Wymiary nadruku: 10 x 3,5
Kolor produktu: granatowy, pomarańczowy. limonka
Znakowanie: nadruk, haft komputerowy, logo jeden kolor

33.

LATARKA CZOŁOWA LED ZOOM CREE XM-L T6
CZOŁÓWKA AKU lub równoważna

50

3 TRYBY ŚWIECENIA - stroboskop / 100% mocy / 50% mocy
Regulacja skupienia wiązki – ZOOM
Źródło światła - DIODA LED CREE XM-L T6
Żywotność diody - do 100 000h
Obudowa wykonana z aluminium lotniczego oraz tworzywa
ABS
Wodoodporna
Wstrząsoodporna
Pasek regulowany
Regulowany kąt nachylenia
AKUMULATOR - 2x Li-ion 18650 4200 mAh 3,7V (w
zestawie)
ŁADOWARKA SIECIOWA - 230V w zestawie

34.

Znakowanie: nadruk, haft komputerowy, logo jeden kolor
Torba izotermiczna MARINA 56-0290510 lub równoważna

50

Torba izotermiczna MARINA w marynistycznym stylu, z
izolacyjnym zamkiem błyskawicznym i 2 uchwytami do
przenoszenia.
•

Rozmiar: ok. 25 x 25 x 28 cm

•

Materiał: 600D Poliester

•

Kolor: biało-,czerwono-niebieski

Znakowanie: nadruk, logo jeden kolor

35.

Worek z szerokimi paskami ramię V7325-04 lub
równoważny
Dwukolorowy worek z szerokimi paskami
•
•
•

Materiał: bawełna 140 g-m2
Rozmiar produktu: 34 x 42 cm
Kolor: czerwony, niebieski, zielony, żółty

Znakowanie: nadruk logo lub tekst, jeden kolor

100

LP
36.

Nazwa i symbol
Torba termoizolacyjna z krzesłem V7650-03 lub
równoważna

Ilość
(sztuk)
25

Torba termoizolacyjna z krzesłem, główna przegroda na zamek
błyskawiczny.
kolor: czarny, niebieski, czerwony
Znakowanie: nadruk logo lub tekst, jeden kolor

37.

Pamięć USB (Pendrive) Twister – White lub równoważny

100

Pojemność: 32GB (USB 2.0)
Mix kolorów
Opakowanie jednostkowe - kartonowe
Znakowanie: grawer laserowy, logo lub tekst
38.

Smycz
Smycz dwustronnie kolor: czarny, żółty, zielony, niebieski
czerwony (kolory z loga)
tasiemka gładka,
wymiary: szer. 1,5 cm ,dł. 2*50 cm,
logo po stronie zewn. i wewn.
Metalowy karabińczyk.

1500

Znakowanie: sublimacja, logo-jeden kolor;
39.

Długopis V1879-03 lub równoważny

700

Długopis z kolorowym trzonem.
• Materiał: ABS.
• Wymiary: 1,1 x 14,5 cm.
• Mix kolorów
Technika znakowania: tampodruk /T3/A1/

40.

Notesy reklamowe na lodówkę
Karton min. 300g/m2; zadruk CMYK 4+0,błysk jednostronny; Z
tyłu pleców podklejony magnes min. 8 cm x 5 cm od góry;
Notes
Offset 80g/m2; zadruk CMYK 4+0,min 25 kartek; Notes
wklejony na plecy,
Wymiary min.: plecy 82x158 mm, notes 74x105 mm
(Wg przedstawionego przez Zamawiającego wzoru (jpg) )

500

Załącznik nr 2

OFERTA CENOWA
Odpowiadając na zapytanie cenowe na zadanie pn.:
DOSTAWA GADŻETÓW REKLAMOWYCH DLA GMINY MYŚLENICE
1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia, za cenę:
Cena netto: …................................................ zł
Podatek od towarów i usług …...................%, tj. ………………… zł,
Cena brutto:.…………………zł (słownie:…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….)
W tym następujące ceny szczegółowe:
LP

Nazwa

Ilość
(sztuk)

1.

Kubek reklamowy typu GUSTO

200

2.

Szklanka z dwuwarstwowego szkła
borokrzemianowego 250 ml

100

3.

Szklana butelka 500ml

100

4.

Butelka na wodę z aktywnym węglem

40

5.

Butelka termiczna ze Sali nierdzewnej
500ml

50

6.

Torba termoizolacyjna

100

7.

Torba bawełniana ecru 220g

100

8.

Plecak

50

9.

Głośnik bezprzewodowy

50

10.

Koc piknikowy z akrylu

50

11.

Koc piknikowy niebieski

50

12.

Parasol typu JOKER

50

13.

Parasol Sunny Protect

50

14.

Słuchawki Bluetooth sportowe

50

15.

Bezprzewodowe słuchawki douszne

50

Cena
jednostkowa
netto w zł

VAT w
%

Wartość netto
za całość

Wartość
brutto za
całość

LP

Nazwa

Ilość
(sztuk)

16.

Power bank

50

17.

Smartband

40

18.

Piórnik

100

19.

Magnetyczna naklejka

100

20.

Stojak na smartfon

100

21.

Zestaw kredek w etui

50

22.

Drewniana rakieta

500

23.

Torba bawełniana tylu TOTE

500

24.

Piłka Hover ball

50

25.

Ekologiczne pudełko śniadaniowe

50

26.

Zestaw sztućców 3el.

100

27.

Portfel damski

25

28.

Portfel męski

25

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Worek ze sznurkiem
Ręcznik turystyczny

50
50

Ręcznik plażowy

50

Czapka zimowa

50

Latarka czołowa LED

50

Torba izotermiczna

50

Worek ze szerokimi paskami
Torba termoizolacyjna z krzesłem

100
25

37.

Pamieć USB

100

38.

Smycz

1500

39.

Długopis

500

40.

Notesy

500

Cena
jednostkowa
netto w zł

VAT w
%

Wartość netto
za całość

Wartość
brutto za
całość

2. Termin realizacji zamówienia:

….........................................................................................................
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

….......................................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

