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Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Człowiek – najlepsza inwestycja” 

Zaproszenie do złoŜenia oferty cenowej – 
na wykonanie baneru typu roll-up  

w ramach projektu systemowego pn. „By Ŝyło się lepiej - aktywizacja mieszkańców gminy 
Rozogi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach  zaprasza do złoŜenia oferty cenowej na 
wykonanie baneru typu roll-up w ramach projektu systemowego pn.. „By Ŝyło się lepiej - 
aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
   
I. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Wykonanie roll-up  promującego projekt systemowy realizowany przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach w oparciu o koncepcję Zamawiającego.  

2. Termin wykonania oferty: od momentu podpisania umowy do dnia  30.07 2010 r. 
 
II.  Parametry baneru typu roll-up: 
Ilo ść: 1 szt. 
Kaseta: wykonana z aluminium 
 z mechanizmem samozwijającym 

stabilna konstrukcja (odpowiednia waga gwarantująca stabilność systemu,  
 podpory boczne zwiększające stabilność 
 efektowny i estetyczny wygląd 
DrąŜek/maszt stalowy dzielony na 3 samodzielne części (moŜliwość podwyŜszenia wydruku 

graficznego – moŜliwość regulacji wysokości) 
 sztywne mocowanie górnej poprzeczki z grafiką do drąŜka 
 stabilne mocowanie masztu w kasecie 

Grafika:  montowana za pomocą listew aluminiowych – umoŜliwiających samodzielną 
wymianę grafiki (góra i dół) listwy z systemem mocowania grafiki bez taśmy 
klejącej 
 wydruk na papierze laminowanym, gramatura wydruku ok. 400 g.,  
 laminat odporny na zarysowania 
druk full kolor w rozdzielczości: 1440 dpi 

 duŜa odporność na ścieranie 
Format grafiki:  80 cm szerokość, 200 cm długość – widoczna część grafiki 
 
III. Podstawowe załoŜenia :  

1.  Treść graficzna na roll-up zostanie uzgodniona z Zamawiającym.  
2. Część graficzna  roll – up musi obligatoryjnie zawierać następujące treści i logotypy 

graficzne: 
• logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozporządzenia Komisji 

Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

• logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu kapitał ludzki 
• informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego tj.  

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

• nazwę projektu, główne załoŜenia, 
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• informację o całkowitej wartości projektu oraz wartości dotacji ze środków Unii 
Europejskiej (zgodnie z informacją podaną przez beneficjenta (zamawiającego) na 
zleceniu realizacji zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym) 

• nazwę beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach.  
 
V. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć na odpowiednim formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zaproszenia. 

2.  Do oferty zostaną dołączone następujące dokumenty:  
� oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia – (wyłącznie na 

załączonym druku), 
3. Miejscem złoŜenia oferty jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach,       

 ul. 22 Lipca 22, 12-114 Rozogi  
4. Termin złoŜenia ofert: do 29 lipca 2010 r. do godz.1345. 
5. Otwarcie ofert nastąpi 29 lipca 2010 r. do godz. 1400 
6. Ofertę przygotowaną w zaklejonej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem na kopercie „oferta 

cenowa na usługi” moŜna dostarczyć pocztą (będą brane pod uwagę jedynie oferty, które 
wpłyną do dnia 29 lipca 2010 do godz. 1345)  lub złoŜyć osobiście w tut. ośrodku, w godz. 800 
– 1500. 

7. Kryterium wyboru oferty:  
� cena   

8. O wyborze oferty zostanie poinformowany na piśmie jedynie oferent, którego ofertę wybrano. 
9. Realizacja oferty nastąpi w chwil podpisania umowy na usługę na wykonanie roll-up  
10. Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 

r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) 
 

/-/ Joanna Polańczuk 
Kierownik GOPS Rozogi 

 
 
 


