
Brzeszcze, dn. 01.04.2016r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

ul. Mickiewicza 6 

32 – 620 Brzeszcze 

tel. (32) 21 11 251  

e – mail: ops@brzeszcze.pl 

 

 

Zapytanie ofertowe  

na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro 

 

Przedmiot zamówienia: wytworzenie i dostawę materiałów promocyjnych i informacyjnych 

- plakatów, ulotek i naklejek, w związku z realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach projektem pt. „Wiem więcej – potrafię więcej” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; 

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR. 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Wszystkie materiały promocyjne muszą mieć zastosowaną kolorystykę, znaki 

oraz rozmieszczony tekst zgodnie z obowiązującymi wytycznymi:  

1. logo Programu Regionalnego oraz Unii Europejskiej zgodne z Księgą Identyfikacji 

Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie (zwaną dalej KIW) i znaków 

programów polityki spójności na lata 2014 – 2020, która znajduje się w poniższym 

odnośniku:  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/pobierz-poradniki-

i-publikacje/2015/10/KIW_CMYK_09102015.pdf  

Znaki w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej: 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

2. oficjalne logo promocyjne województwa małopolskiego zgodne z Systemem 

Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego, który znajduje 

się w poniższym odnośniku: 

http://www.malopolskie.pl/Pliki/LogoWM/MANUAL-web.pdf 

3. logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach stanowiące załącznik w formacie 

jpg do niniejszego zamówienia.  
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

I. Plakat (obowiązujący beneficjenta, który nie musi stosować tablicy informacyjnej 

i pamiątkowej), według wzoru dostępnego w wersji elektronicznej na stronie: 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja - w formie naklejki na tablicę 

metalową o wymiarach 40 x 70 dostarczoną przez Zamawiającego. 

 

Ilość: 2 szt. 

Układ plakatu: poziom 

 

Plakat musi zawierać:  

- nazwę beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach  

- tytuł projektu: „Wiem więcej – potrafię więcej”  

- wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 645 086,50 zł 

- zestaw logo – znaki FE i UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa 

- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie)  

 

II. Naklejki:  

 

1. Znaki w wersji kolorowej, kolorystyce podstawowej. 

2. W lewym górnym rogu znak programu Program Regionalny zatytułowany: „Fundusze 

Europejskie Program Regionalny” (przykład: strona 8 KIW; rząd 2 znak 2) w układzie 

poziomym, formie podstawowej (strona 9 KIW) 

3. W prawym górnym rogu znak Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 

Społecznego w układzie poziomym (przykład: strona 38 KIW; rząd 2, znak po prawej 

stronie) 

4. Pośrodku między ww. znakami oficjalne logo promocyjne województwa 

małopolskiego. 

Treść naklejki: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020” 

Format i nakład: 

- naklejka formatu A 5; nakład: 20 szt. 

- naklejka formatu A 7; nakład: 100 szt. 

- naklejka formatu A 8; nakład: 100 szt. 

 

III. Plakaty i ulotki promocyjne: 

1. Wizualizacja graficzna plakatu/ulotki i przesłanie do zatwierdzenia w wersji 

elektronicznej.  

2. Znaki w wersji kolorowej, kolorystyce podstawowej. 

3. W lewym górnym rogu znak programu Program Regionalny zatytułowany: „Fundusze 

Europejskie Program Regionalny” (przykład: strona 8 KIW; rząd 2 znak 2) w układzie 

poziomym, formie podstawowej (strona 9 KIW). 
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4. W prawym górnym rogu znak Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 

Społecznego w układzie poziomym (przykład: strona 38 KIW; rząd 2, znak po prawej 

stronie). 

5. Między ww. znakami, pośrodku strony oficjalne logo promocyjne województwa 

małopolskiego. 

6. W stopce na środku strony logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

7. W stopce: „Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6, 32-620 

Brzeszcze, www.ops.brzeszcze.pl tel./fax: 32/2111251, e-mail: ops@brzeszcze.pl” 

8. Treść plakatów i ulotek stanowią załączniki nr 1-4 do niniejszego zapytania. 

Format i nakład: 

- plakat formatu A2; nakład: 30 szt. x 4 rodzaje 

- plakat formatu A3; nakład: 30 szt. x 4 rodzaje 

- ulotka formatu A5 jednostronna; nakład: 50 szt. x 4 rodzaje 

- ulotka formatu A 5 dwustronna; nakład:  50 szt. x 4 rodzaje 

 

Rodzaj papieru: gramatura nie mniejsza niż 130 g/m
2
, kreda, połysk  

Oferta powinna zawierać: czytelnie wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik 

nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Kryteria oceny ofert i wyboru wykonawcy: 100% cena 

Ceną w rozumieniu ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług 

(Dz. U. poz. 915) będzie wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. Cena oferty musi być podana 

w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający przyjmuje 

do oceny podaną przez Wykonawców wartość brutto. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. 

Proponowana cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty 

i składniki związane z realizacją zamówienia. 

Termin wykonania: do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach, 

ul. Mickiewicza 6 (pokój nr 4, II piętro) bądź na adres e-mail ops@brzeszcze.pl, do dnia 

13.04.2016 r. do godz. 8:00. 

 

Uwagi końcowe: 

1. Wykonanie materiałów promocyjnych zgodnie ze specyfikacją zamówienia – 

załącznikami. 

2. W przypadku zaistnienia konieczności dostosowania rozmiaru materiałów 

promocyjnych do potrzeb druku, przedstawi Zamawiającemu materiał produkcyjny w 

celu jego akceptacji. W przypadku braku akceptacji Wykonawca wprowadzi wskazane 

poprawki aż do chwili uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego. 

3. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem 

i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym 

etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania 

Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

6. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

Zawodowo aktywni!!! 

 

Mieszkańców gminy Brzeszcze zainteresowanych podjęciem lub zmianą pracy  

zapraszamy 

do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

pt. „Wiem więcej – potrafię więcej” 

realizowanym w Klubie Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

 

W ramach projektu oferujemy między innymi: 

 zajęcia warsztatowe z zakresu wzmacniania umiejętności i sposobów poszukiwania 

pracy  

 formalno – prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej 

 kursy i szkolenia zawodowe   

 

 

Zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb uczestników projektu 

 

Małym dzieciom zapewnimy opiekę na czas uczestnictwa w zajęciach 

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: 

 w Klubie Integracji Społecznej w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 2, III piętro, pok.310 

od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 

tel. 32/737 19 19 lub 667 309 211 

 

Kwestionariusze zgłoszeń do pobrania w Klubie Integracji Społecznej oraz na stronie 

internetowej: www.ops.brzeszcze.pl w zakładce „Projekty EFS” 

 

 

http://www.ops.brzeszcze.pl/


Załącznik nr 2 

 

Lokalnie dla niepełnosprawnych!!! 

 

Aktywność dostarcza radości, ułatwia integrację z innymi ludźmi, jest źródłem pozytywnych 

doświadczeń w różnorodnych obszarach życia… 

 

zapraszamy  

 dorosłych mieszkańców gminy Brzeszcze – osoby niepełnosprawne 

do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

pt. „Wiem więcej – potrafię więcej” 

realizowanym w Klubie Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

 

Na podstawie indywidualnych potrzeb uczestników projektu przygotujemy ofertę zajęć 

grupowych i indywidualnych, między innymi: warsztaty motywacyjne, edukacja ogólna, 

zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne, artystyczne, wolontariat. 

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: 

 w Klubie Integracji Społecznej w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 2, III piętro, pok.310 

od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 

tel. 32/737 19 19 lub 667 309 211 

 

 

Kwestionariusze zgłoszeń do pobrania w Klubie Integracji Społecznej oraz na stronie 

internetowej: www.ops.brzeszcze.pl w zakładce „Projekty EFS” 
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Załącznik nr 3 

 

Teraz seniorzy!!! 

 

Jeśli jesteś Bardzo Dorosły ;-) i chcesz zrobić coś fajnego dla siebie, zaangażować 

się w działalność na rzecz społeczności lokalnej czy wymienić doświadczeniem z młodszym 

pokoleniem  

zapraszamy 

do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

pt. „Wiem więcej – potrafię więcej” 

realizowanym w Klubie Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

 

Zorganizujemy różnorodne warsztaty i zajęcia: aktywne, kreatywne, rozwojowe -    

dostosowane do indywidualnych potrzeb. 

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: 

 w Klubie Integracji Społecznej w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 2, III piętro, pok.310 

od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 

tel. 32/737 19 19 lub 667 309 211 

 

Kwestionariusze zgłoszeń do pobrania w Klubie Integracji Społecznej oraz na stronie 

internetowej: www.ops.brzeszcze.pl w zakładce „Projekty EFS” 
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Załącznik nr 4 

 

Buduj z dzieckiem szczęśliwą relację !!! 

 

Zapraszamy 

  

rodziców, opiekunów oraz ich dzieci w wieku od 6 do 15 lat - mieszkańców gminy Brzeszcze 

- do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 „Wiem więcej – potrafię więcej”  

realizowanym w Klubie Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

 

 Dla dzieci oferujemy szereg zajęć edukacyjnych, profilaktycznych i wspomagających 

rozwój 

  

 Dla rodziców i opiekunów proponujemy między innymi zajęcia edukacyjne, 

wzmacniające  w pełnieniu ról rodzicielskich i wykorzystujące narzędzia przydatne 

rodzicom i opiekunom dzieci 

 

Zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb uczestników projektu 

 

Małym dzieciom zapewnimy opiekę na czas uczestnictwa rodzica w zajęciach 

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: 

 w Klubie Integracji Społecznej w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 2, III piętro, pok.310 

od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 

tel. 32/737 19 19 lub 667 309 211 

 

Kwestionariusze zgłoszeń do pobrania w Klubie Integracji Społecznej oraz na stronie 

internetowej: www.ops.brzeszcze.pl w zakładce „Projekty EFS 

 

http://www.ops.brzeszcze.pl/


Załącznik nr 5 

 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe 

 

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 

Przedmiot zamówienia: wytworzenie i dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych 

- plakatów, ulotek i naklejek, w związku z realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach projektem pt. „Wiem więcej – potrafię więcej” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; 

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR. 

Dane oferenta: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Oferta cenowa 

Lp. Asortyment 
Format/ 

rozmiar 

Rodzaj 

materiału 
j.m. ilość 

Cena 

netto 

Cena 

brutto 

1 

Plakat (obowiązujący 

beneficjenta, który nie 

musi stosować tablicy 

informacyjnej 

i pamiątkowej) 

40 x 70 
Papier 

samoprzylepny 
szt. 2   

2 naklejka A5 
papier 

samoprzylepny 
szt. 20   

3 naklejka A7 
papier 

samoprzylepny 
szt. 100   

4 naklejka A8 
papier 

samoprzylepny 
szt. 100   

5 Plakat promocyjny A2 

papier 

 

szt.  
30 x 4 

rodzaje 
  

6 Plakat promocyjny A3 

papier 

 

szt. 
30 x 4 

rodzaje 
  

7 Ulotka jednostronna A5 

papier 

 

szt. 
50 x 4 

rodzaje 
  

8 Ulotka dwustronna A5 papier szt. 
50 x 4 

rodzaje 
 

 

 

Razem: 

 

 

 



 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w zapytaniu 

ofertowym na wytworzenie i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Wiem 

więcej – potrafię więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,  

2. w przypadku wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do realizacji zamówienia 

na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego, w podanych przez siebie kwotach. 

3. proponowane cena uwzględniają wszystkie zobowiązania oraz obejmują wszystkie koszty 

i składniki związane z realizacją zamówienia. 

4. nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta polegające 

w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka 

organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika, d) pozostawaniu 

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli* 

 

 

*Zgodne z wytycznymi Podręcznika Kwalifikowania Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (wytyczne 

programowe Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-220), Kraków,  styczeń 2016. 

 

 

……………………………………………………… 

data i czytelny podpis składającego oświadczenie  

 

  


