
Projekt „Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców”
współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Lublin, dnia 14 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

z dnia 03.03.2011r.

I.  Opis  przedmiotu  zamówienia  na  produkcję  materiałów  reklamowych  na  potrzeby  realizacji 
projektu  „Zespół  Szkół  Budowlanych”  nr  projektu  POKL.09.02.00-06-063/10  realizowanego
w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX  –  Rozwój  wykształcenia
i  kompetencji  w  regionach,  Działanie  9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa 
zawodowego: 

1. Naklejka z logo – 500 szt.

Naklejka  na  papierze  samoprzylepnym  białym,  o  wymiarach  37x70  mm  z  logo  projektu
oraz logotypami Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego (kolor)

2. Tablica promująca projekt – 1 szt.

Tablica  o  wymiarach  42x60  cm,  na  płycie  z  (pleksi  lub  innego  tworzywa)  z  logo  projektu
oraz logotypami Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego (kolor)

3. Plakaty – 50 szt.

Plakat  reklamujący  projekt  o  wymiarach  50x70  cm,  na  papierze  kredowym,  z  logo  projektu
oraz logotypami  Unii  Europejskiej  i  Europejskiego Funduszu Społecznego (kolor),  na  podstawie 
projektu przesłanego przez Zleceniodawcę

4. Plakaty – 50 szt.

Plakat  reklamujący  projekt  o  wymiarach  50x70  cm,  na  papierze  kredowym,  z  logo  projektu
oraz logotypami  Unii  Europejskiej  i  Europejskiego Funduszu Społecznego (kolor),  na  podstawie 
projektu plakatu wykonanego przez Wykonawcę

5. Pendrive z nadrukiem – 100 szt.

Pendrive o pojemności 2 lub 4 GB (prosimy o podanie cen dla obydwu wariantów) z nadrukiem logo 
projektu  oraz  logotypami  Unii  Europejskiej  i  Europejskiego  Funduszu  Społecznego 
(monochromatyczne)

6. Pendrive z nadrukiem – 135 szt

Pendrive o pojemności 2 lub 4 GB (prosimy o podanie cen dla obydwu wariantów) z nadrukiem logo 
projektu  oraz  logotypami  Unii  Europejskiej  i  Europejskiego  Funduszu  Społecznego 
(monochromatyczne)
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7. Smycz – 95 szt.

Smycz  w  kolorze  czerwonym  z  z  nadrukiem logo  projektu  oraz  logotypami  Unii  Europejskiej
i Europejskiego Funduszu Społecznego (monochromatyczne)

8. Smycz – 130 szt.

Smycz  w  kolorze  czerwonym  z  nadrukiem  logo  projektu  oraz  logotypami  Unii  Europejskiej
i Europejskiego Funduszu Społecznego (monochromatyczne)

9. Teczka – 95 szt.

Teczka  plastikowa  z  gumką  z  nadrukiem logotypu  projektu  oraz  logotypami  Unii  Europejskiej
i Europejskiego Funduszu Społecznego (monochromatyczne)

10. Teczka – 130 szt.

Teczka  plastikowa  z  gumką  z  nadrukiem logotypu  projektu  oraz  logotypami  Unii  Europejskiej
i Europejskiego Funduszu Społecznego (monochromatyczne)

11. Długopis – 95 szt.

Długopis w kolorze niebieskim, rodzaj wykończenia: aluminium z wkładem wymiennym w kolorze 
niebieskim  z  nadrukiem  logotypu  projektu  oraz  logotypami  Unii  Europejskiej  i  Europejskiego 
Funduszu Społecznego (monochromatyczne)

12. Długopis – 130 szt.

Długopis w kolorze niebieskim, rodzaj wykończenia: aluminium z wkładem wymiennym w kolorze 
niebieskim  z  nadrukiem  logotypu  projektu  oraz  logotypami  Unii  Europejskiej  i  Europejskiego 
Funduszu Społecznego (monochromatyczne)

13. Ołówek automatyczny - 95 szt.

Ołówek  w  kolorze  niebieskim  (plastikowy  lub  aluminium)  z  nadrukiem  logotypu  projektu
oraz logotypami Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego (monochromatyczne)

14. Ołówek automatyczny - 130 szt.

Ołówek  w  kolorze  niebieskim  (plastikowy  lub  aluminium)  z  nadrukiem  logotypu  projektu
oraz logotypami Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego (monochromatyczne)

II. W dniu  3.03.2011  r.  zapytanie  ofertowe  zostało  zamieszczone  na  na  terenie  Zespołu  Szkół  
Budowlanych oraz na stronie internetowej projektu. Zapytanie ofertowe zostało również wysłane 
drogą mailową do ośmiu firm.

III. Odpowiedź z ofertą cenową otrzymano od następujących firm: 
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Nazwa DEO Agencja Reklamy 
Papryka Studio EM ART STUDIO Perfekta

Naklejka z logo 
- 500 szt 240,00 zł 270,00 zł netto 70,00 zł 180,00 zł brutto

Tablica promująca 
projekt - 1 szt 43,00 zł 1 szt:  150,00 zł 

netto. 50,00 zł 180,00 zł brutto

Plakaty (projekt 
Zleceniodawcy) - 50 szt. 775,00 zł 1.390,00 zł netto 

(za 100 szt.) 570,00 zł 1390,00 zł brutto

Plakaty (projekt 
Wykonawcy) - 50 szt. 775,00 zł

1.390,00 zł netto (za 
100 szt.) + za projekt 

150,00 zł netto 
570,00 zł 1390,00 zł brutto

Pendrive z nadrukiem - 
100 szt

2 GB 3600,00 zł
4GB 3950,00 zł - 2 GB 2263,00 zł

4GB 2904,00 zł -

Pendrive z nadrukiem - 
135 szt

2 GB 4725,00 zł
4 GB 5197,50 zł - 2 GB3078,85 zł

4 GB 3769,20 zł -

Smycz - 95 szt 703,00 zł - 250,00 zł
7,90 zł brutto za 

sztukę (łącznie 750,5 
zł)

Smycz - 130 szt 611,00 zł - 320,00 zł 7,90 zł brutto za 
sztukę (1027 zł)

Teczka - 95 szt 1 111,50 zł - 650,00 zł -

Teczka - 130 szt 1 482,00 zł - 800,00 zł -

Długopis -  95 szt 465,50 zł - 260,00 zł -

Długopis - 130 szt 624,00 zł - 340,00 zł -

Ołówek automatyczny - 
95 szt 465,50 zł - 155,00 zł -

Ołówek automatyczny - 
130 szt 624,00 zł - 170,00 zł -

IV. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Agencja Reklamowo-Arystyczna EM ART STUDIO
Lublin, Spółdzielczości Pracy 29

V. Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymogi określone w przedmiocie zamówienia.
 

VI. Postępowanie prowadzi:

Anna Konderak Anna Krawczyk

Specjalista Specjalista
ds. promocji i ewaluacji ds. sprawozdawczości


