
 
 

   

 
 

 Bydgoszcz, 17.09.2019 r.  
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2019_01_R 
 NA ARTYKUŁY REKLAMOWE Z NADRUKIEM 

 
1. ZAMAWIAJĄCY  

Aplex Sp. Z o.o. Z.P.Chr. ul. Podmiejska 4, 85-453 Bydgoszcz  
NIP: 967-11-46-505 
 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie artykułów reklamowych z nadrukiem logo Aplex wg 
poniższego zestawienia. W ramach oferty Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia 
projektów znakowania, do zatwierdzenia Zamawiającemu (odpowiednia metoda znakowania 
dobrana do poszczególnych przedmiotów zamówienia) wraz z dokładnym opisem oraz 
wizualizacją proponowanych artykułów promocyjnych. Wszelkie koszty związane z 
przygotowaniem i korektą projektu, a także koszty związane z dostawą do siedziby 
Zmawiającego powinny zostać uwzględnione w cenie.   
 

LP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ILOŚĆ 

1. Długopis aluminiowy Touch TIP  300 

2. Parasol duży, nie składany 30 

3. 
Kubek termiczny, pasujący do uchwytów 
samochodowych (wąski ku dołowi) 

30 

4. Pen drive USB A+C 50 

5. Notatnik A5 w kratkę, zamykany na gumkę 100 

6. 
Metalowe narzędzie wielofunkcyjne w kształcie 
karty 

50 

7.  Ładowarka bezprzewodowa  25 

8. Power bank  25 

9. Pastylki miętowe  100 

10. Gift box dla dzieci  25 

11. Torba tekstylna  50 

12. Sky-pass z karabińczykiem  50 

13. Wizytówki firmowe – drukowane, imienne  1000 

 
Powyższe zapytanie służy jedynie rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Aplex Sp. z o.o. do 
złożenia zamówienia. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela: 
p. Monika Stachowicz e-mail: monika.stachowicz@aplex.info; tel: 661-434-139 
 

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
Oferent powinien sporządzić ofertę w postaci szczegółowej kalkulacji elementów przedmiotu 
zamówienia (wg. Załączonego formularza ofertowego)  
 

4. OCENA OFERTY 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:  

mailto:monika.stachowicz@aplex.info


 
 

   

- cena 60% 
- jakość 40% 
Oceniana jest cena PLN netto produktu.  
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się z Oferentem, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę.  
 

5. FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
Ofertę należy przesłać na adres siedziby firmy: Aplex Sp. Z o.o. Z.P.Chr. ul. Podmiejska 4, 85-
453 Bydgoszcz lub emailem na adres e-mail: monika.stachowicz@aplex.info 
Termin składnia ofert upływa w dniu 24.09.2019 r.  o godz. 12:00. 
 

6. INFORMACJE DODATKOWE 
- każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę 
- termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia złożenia zamówienia 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny. 
 
 
APLEX Sp. z o.o.  
Krzysztof Rzepecki 
Członek Zarządu  
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