
Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

na: Wykonanie materiałów promujących miasto Gdynia

Przetarg nieograniczony 

wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Nr referencyjny   EZP 10/17



1. Zamawiający

Gmina Miasta Gdyni

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 

81-382 Gdynia, woj. pomorskie, 

NIP 586-002-28-60

www.gdynia.pl, 

Wydział prowadzący postępowanie - Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, 

Referat Promocji i PR

tel. 58 6682544 

fax:  58 6682537 

e-mail: promocja@gdynia.pl

Godziny urzędowania 800–1600(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

2. Postępowanie
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promujących miasto Gdynia

3.2. Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  znajduje  się  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia

stanowiącym Załącznik nr 8 do siwz

3.3. Zamówienie zostało podzielone na 5 części.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania

ofert na więcej niż jedną część zamówienia.

3.3.1. Część I obejmująca wykonanie nadruku i dostawę: pendrivów 16GB,  

notesów, worków bawełnianych, toreb bawełnianych.

3.3.2. Część II obejmująca wykonanie nadruku i dostawę: kubków termicznych, piór 

kulkowych, pasów do bagażu, breloków pływających, breloków odblaskowych, zestawów 

ołówków, toreb w etui, zawieszek do bagażu

3.3.3. Część III obejmująca wykonanie nadruku i dostawę: smyczy, T-shirtów, 

długopisów, maskotek pluszowych

3.3.4. Część IV obejmująca wykonanie nadruku i dostawę: notatników, trzech 

rodzajów pendrivów, miętówek, parasoli, toreb eko, toreb papierowych

3.3.5. Część V obejmująca wykonanie nadruku i dostawę: kubków

3.4. Zamawiający  dopuszcza  do  składania ofert  częściowych  na  dowolnie  wybrane  części

zamówienia.

3.5. Kody CPV: 

79823000-9 usługi drukowania i dostawy



39294100-0 artykuły informacyjne i promocyjne

3.6. Zatrudnienie osób do wykonania czynności w ramach realizacji zamówienia.

3.6.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie

umowy o pracę,  jeżeli  osoby te wykonują czynności  w zakresie realizacji  zamówienia,

których  wykonanie  polega  na wykonywaniu  pracy  w sposób  określony  w art.  22 §  1

Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

3.6.2. Zamawiający określa następujące czynności wymagające zatrudnienia pod kierownictwem:

wykonywanie prac drukarskich

3.6.3. Wykonawca obowiązany będzie na każde żądanie zamawiającego przestawić w terminie 7

dni od otrzymania żądania kopie umów o pracę z osobami wykonującymi ww. czynności.

W  tym  celu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  od  pracowników  zgody  na

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3.6.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami

w  terminie  wskazanym  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku,  o  którym

mowa w pkt 3.6.1.

4. Oferty wariantowe oraz zamówienia o których mowa w art. 67 ust 1  pkt 6
4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy

Pzp. 

4.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy Pzp

5. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie 
przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego

5.1. W celu  potwierdzenia,  że  oferowane  usługi  odpowiadają  wymaganiom określonym przez

zamawiającego, zamawiający żąda próbek niżej wymienionych oferowanych produktów.

1) w zakresie części I:

a) torba, poz. 4 załącznika nr 8 do siwz,

2) w zakresie części II:

a) kubek izotermiczny, poz. 5 załącznika nr 8 do siwz

3) w zakresie części III:

a) T-shirt, poz. 14 załącznika nr 8 do siwz,

b) Biały miś w marynarskim stroju, poz. 16 załącznika nr 8 do siwz,

4) w zakresie części IV:

a) Notatnik z logo Biznes Junior, poz. 17 załącznika nr 8 do siwz,

b) Miętówki w metalowym opakowaniu, poz. 19 załącznika nr 8 do siwz,

5) w zakresie części V:

a) Kubek – 5 propozycji różnych modeli kubków, poz. 25 załącznika nr 8 do siwz.

5.2. Próbki  produktów  składane  są  w  celu  umożliwienia  Zamawiającemu  dokonania  oceny

przedmiotu zamówienia w kryterium oceny ofert „jakość”, dlatego brak którejkolwiek próbki

bądź też złożenie próbki niezgodnej z wymaganiami określonymi w załączniku nr 8 do siwz

będzie skutkowało odrzuceniem oferty.



5.3. Załączone próbki mają spełniać wszystkie wymagania minimalne opisane w załączniku nr 8

do  siwz  (opis  przedmiotu  zamówienia).  FNadruki  zastosowane  w  próbkach  mogą  być

przykładowe, mają natomiast spełniać warunki opisane w załączniku nr 8 siwz co do techniki

wykonania jeśli ta została podana. 

5.4. Załączone próbki powinny być w należyty sposób trwale oznakowane nazwą firmy (naklejka,

zawieszka, itp.) celem identyfikacji ze złożoną ofertą.

6. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 

Część I do 28 marca 2017 roku

Część II do 30 kwietnia 2017 roku

Część III do 30 kwietnia 2017 roku

Część IV do 30 kwietnia 2017 roku

Część V do 10 kwietnia 2017 roku

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków

7.1. Warunki udziału w postępowaniu

O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w

postępowaniu dotyczące:

7.1.1.1.  zdolności  technicznej,  opisane  w  pakt  7.2.  przez  Zamawiającego  oraz  nie  podlegają

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy

Pzp.

7.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

7.2.1. Zamawiający uzna za spełnione warunki,  o  których mowa w pkt  7.1.  jeżeli  Wykonawca

wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi

zamówienia, tj. wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co

najmniej 3 usług polegających na wykonaniu i dostawie materiałów promocyjnych takich

jak: pendrive, notes, kubek, bawełniany t-shirt i tym podobne o wartości nie mniejszej niż

30 000,00 zł brutto każda (dotyczy części I i IV, V) oraz 15 000,00 zł brutto każda dla

części III.

7.2.2. W sytuacji gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, do spełnienia

ww.  warunku  udziału  w  postępowaniu  wystarczające  będzie  wykazanie  się  przez

Wykonawcę  realizacją  3  dostaw,  z  których  każda  była  o   wartości  nie  mniejszej  niż

30 000,00 zł brutto.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu
potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega
wykluczeniu z postępowania.

8.1. Oświadczenia  i  dokumenty,  jakie  ma  dostarczyć  wykonawca  w celu  wstępnego

potwierdzenia,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  nie  podlega

wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).



8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2A

do SIWZ),

8.1.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2B do SIWZ),

8.1.1. Dokument  potwierdzający  udostępnienie  wykonawcy  zasobów  przez  inny  podmiot  na

zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp– jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.

Zamawiający  wymaga  złożenia  wraz  z  ofertą  zobowiązania,  którego  wzór  stanowi

Załącznik nr 6 do siwz.

8.2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego

oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie

do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów

potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą

wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust.

2f ustawy Pzp:

8.2.1. odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności

gospodarczej  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  takiego  rejestru  w  celu

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy

Pzp.  W przypadku gdy rejestr  jest  dostępny  publicznie nie wymaga się  złożenia  tego

dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);

8.2.2. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert

na  stronie  internetowej,  na  której  udostępniana  jest  SIWZ,  wykonawcy  składają  bez

wezwania  oświadczenie o przynależności  lub braku przynależności  do tej  samej grupy

kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  dowody

potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia

konkurencji  w  postępowaniu.  Wzór  oświadczenia  stanowi  załącznik  nr  5  do  SIWZ.

Oświadczenie należy złożyć w miejscu o którym mowa w pkt 14.1 siwz.

8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:

8.3.1. zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  8.2.1  składa  dokument  lub  dokumenty

wystawione  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8.3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.1.

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze

wskazaniem osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub  oświadczeniem tych  osób,

złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania  wykonawcy  lub  miejsce  zamieszkania  tych  osób  –  organem  sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie

wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.



8.3.3. wykaz  usług  odpowiadających  opisowi  warunku określonemu w pkt  7.2.1  –  dotyczy  części

I,III,IV,V. ,  wykonanych lub  wykonywanych  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem

terminu składania ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia działalności  jest  krótszy  –  w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane,  oraz  załączeniem  dowodów

określających czy te usługi  zostały wykonane są wykonywane należycie.  Wzór wykazu

stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

8.4. Zamawiający  wymaga,  aby  w  sytuacji  gdy  oferta  wykonawcy,  który  wykazując  się

spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na

zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  Pzp,  została  uznana  za  najkorzystniejszą,

wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty  wymienione w pkt

8.2.1, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego.

8.5. Wszystkie  oświadczenia,  o  których  mowa  w  pkt  8,  składane  są  w  oryginale,  zaś

dokumenty, o których mowa w pkt 8, mogą być składane w formie oryginału lub kopii

poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem.  Poświadczenia  powinien  dokonać  odpowiednio

wykonawca,  podmiot,  na  którego  zdolnościach  wykonawca  polega,  wykonawcy  wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które

każdego z nich dotyczą.

8.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język

polski.

8.7. W przypadku  złożenia  przez  wykonawców  dokumentów  zawierających  dane  wyrażone  w

innych  walutach  niż  PLN,  Zamawiający  jako  kurs  przeliczeniowy  waluty,  w  której

oszacowano  daną  wartość,  przyjmie  średni  kurs  Narodowego  Banku  Polskiego  (NBP)

obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

8.8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia

– nie spełnia”.

9. Wykonawcy występujący wspólnie
9.1. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku,

do  oferty  należy  załączyć  stosowne  pełnomocnictwo  w  oryginale  lub  notarialnie

poświadczonej kopii. 

9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,

badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z

wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu

oceniane będzie łącznie.

9.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.



10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
10.1. Zamawiający  dopuszcza  udział  podwykonawców  w  realizacji  poszczególnych  części

zamówienia.  Powierzenie  realizacji  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia

wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.

10.2. Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  których

wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  wraz  z  podaniem  firm  tych

podwykonawców.

10.3. Jeżeli  wykonawca  zamierza  dokonać  zmiany  lub  rezygnacji  z  podwykonawcy,  będącego

podmiotem,  na  którego  zasoby  wykonawca  powoływał  się  w  celu  wykazania  spełnienia

warunków  udziału w  postępowaniu  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  Pzp,

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca

lub wykonawca  samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,  na

które zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

10.4. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres i

firmy podwykonawców wskazuje w ofercie.

11. Wykonawcy  wpisani  do  urzędowych  wykazów  zatwierdzonych
wykonawców  lub  wykonawcy  certyfikowani  przez  jednostki  certyfikujące
spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji.

Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy

organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w którym wykonawca

ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu

lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 8.2. Złożenie

zaświadczenia  lub certyfikatu  nie zwalnia ze  złożenia  dokumentów  dotyczących  podmiotów,  na

których  zasoby  wykonawca  powołuje  się  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w

postępowaniu.

12. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wadium.

13. Sposób przygotowania oferty
13.1. Wymagania ogólne

13.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertęna daną część.

13.1.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ.

13.1.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie

lub  pismem  odręcznym.  Wymagane  zgodnie  z  SIWZ  dokumenty  i  oświadczenia

sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

13.1.4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane

przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy.  Oferta

powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę

podpisała. 

13.1.5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.



13.1.6. Wskazane  jest,  aby  wszystkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  poprawki,  były

parafowane przez  osobę  podpisującą ofertę.  Poprawki  dokonane w ofercie  muszą być

czytelne.

13.1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13.2. Oferta składa się z:

13.2.1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do

SIWZ) oraz formularza cenowego o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1a, 1b, 1c, 1d,

1e. Należy wypełnić formularz stosowanie do części zamówienia, której dotyczy oferta.

13.2.2. załączonych do oferty próbek stanowiących integralną część oferty o których mowa w pkt

5.1.

13.2.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2A

do SIWZ) 

13.2.2.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2B  do SIWZ)

13.2.3. Dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci na zasadach

określonych w art. 22a ustawy Pzp, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu

wykazania spełnienia warunków(Załącznik nr 4 do SIWZ); 

13.2.4. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny

w  publicznych  otwartych  bezpłatnych  elektronicznych  bazach  danych,  których  adres

internetowy wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do siwz. W przypadku wskazania bazy

danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może

po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język

polski.

13.2.5. Pełnomocnictwa  wskazującego,  że  osoba  występująca  w  imieniu  wykonawcy  lub

wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia,  jest  do  tego  upoważniona,  jeżeli  nie  wynika  to  dokumentów

potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału

bądź notarialnie potwierdzonej kopii.

13.3. Opakowanie oferty 

13.3.2. Wykonawca  powinien  umieścić  oryginał  oferty  wraz  z  wymaganymi  dokumentami

w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu

zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: 

„Oferta  na  Wykonanie  materiałów promujących  miasto  Gdynia –  część  …… Nie otwierać

przed godz. 12.30 8 marca 2017 r.”

13.3.3.  Próbki  muszą  być  złożone  w  zamkniętym  kartonie  z  opisem:  „Oferta  na  Wykonanie

materiałów promujących miasto Gdynia – część …… Nie otwierać przed godz. 12.30 8 marca 2017

r.”  Załączone  próbki  muszą  być  odpowiednio  zabezpieczone  oraz  w  należyty  sposób  trwale

oznakowane nazwą firmy (naklejka, zawieszka, itp.), celem identyfikacji ze złożoną ofertą.

Oferty nie zamknięte w sposób trwały nie będą rozpatrywane.

13.4. Zmiana lub wycofanie oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni

to  przed  terminem  składania  ofert.  Zarówno  zmiana,  jak  i wycofanie  oferty  wymagają  formy



pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane

w ten  sam sposób  co  oferta.  Dodatkowo  opakowanie,  w  którym jest  przekazywana  zmieniona

oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.

Pisemne oświadczenie  o  wycofaniu  oferty  powinno być  opakowane  i  zaadresowane  w ten sam

sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to oświadczenie, należy

opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

14.1. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego:  w  Wydziale  Komunikacji  Społecznej  i

Informacji,  Referat  Promocji  i  PR Urząd Miasta Gdyni  adres:  Kancelaria Urzędu Miasta

Gdyni ul. 10-Lutego 24

14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 8 marca 2017 r. , godz. 12.00.

14.3. Otwarcie ofert  nastąpi  w dniu 8 marca 2017 r.  godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego,

Urząd Miasta Gdyni, adres: 10 Lutego 24 w pok. 507

14.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia. 

14.5. Wykonawcy  mogą  uczestniczyć  w  publicznym  otwarciu  ofert.  Zamawiający  zamieści

informacje z otwarcia ofert na stronie internetowej.

14.6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

15. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z
Wykonawcami i formie przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

15.1. W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,

zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  wykonawcy  przekazują  wyłącznie  drogą

pisemną (za pośrednictwem poczty,  posłańca  lub osobiście),  mailem lub faksem.  Forma

maila  oraz  faksu  jest  niedopuszczalna  dla  następujących  czynności  wymagających  pod

rygorem  nieważności  formy  pisemnej:  złożenie  oferty,  zmiana  oferty,  powiadomienie

zamawiającego  o  wycofaniu  złożonej  przez  wykonawcę  oferty,  a  także  składania

dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

i brak podstaw wykluczenia dla których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest forma

oryginału lub kopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania

korespondencji  faksem  lub  mailem  każda  ze  stron,  na  żądanie  drugiej,  niezwłocznie

potwierdza fakt jej otrzymania.

15.2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Kinga Borusewicz - inspektor tel.: 58 668 25 44.; od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00

do 16:00,

Ewa Kosakowska - Z-ca Naczelnika, tel. 58 668 25 43; od poniedziałku do piątku w godz. od

08:00 do 16:00,

15.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu  wyjaśnienia zapisów

SIWZ.



15.4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując swoje

zapytania pisemnie/faksem/mailem na adres/nr faksu /adres email Zamawiającego, podany

w pkt 1 SIWZ.

15.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.4, niezwłocznie, jednak nie później

niż  na  2  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  pod  warunkiem,  że  wniosek  o

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

15.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o

którym mowa w pkt 15.5., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić

wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

15.7. Ewentualne  przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania

wniosku, o którym mowa w pkt 15.5.

15.8. Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  SIWZ,  nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o

zamówieniu,  niezbędny  jest  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym

przekazano  SIWZ,  oraz  zamieści  o  tym  informację  na  stronie  internetowej,  na  której

zamieszczono SIWZ.

16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
16.1. Cenę oferty należy podać w wartości brutto. 

16.2. Cenę  należy  określić  na  podstawie  wypełnionego  formularza  cenowego  stanowiącego

Załącznik nr 1a, 1b,1c,1d,1e.. 

16.3. W  zawartej  umowie  w  sprawie  zamówienia  publicznego  cena  oferty  (wynagrodzenie

wykonawcy) wyrażona zostanie w złotych polskich i rozliczana będzie w złotych polskich.

16.4. Cena  oferty  musi  obejmować  całkowity  koszt  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz

wszelkie  koszty  towarzyszące,  konieczne  do  poniesienia  przez  Wykonawcę  z  tytułu

wykonania  przedmiotu  zamówienia  i  uwzględniać  wszystkie  czynności  związane  z

prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

16.5. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki

podatku VAT.

16.6. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu

ceny.  Zamawiający  poprawi   oczywiste  omyłki  rachunkowe  w  obliczeniu  ceny  w

następujący sposób: 

16.7.1. jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za

prawidłową cenę podaną słownie;

17. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
17.1. Kryteria oceny ofert: 

17.1.1. cena - waga kryterium 50%, 

17.1.2. jakość- waga kryterium 50%, 

17.1.3. Sposób oceniania ofert: 

17.1.4. w   kryterium   cena:



Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium 10 pkt  otrzyma Wykonawca, który zaproponuje

najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie całości zamówienia dla części, na którą składana

jest  oferta  podaną  przez  Wykonawcę  w  formularzu  ofertowym  (Załącznik  nr  1  do  SIWZ),

natomiast  pozostali  wykonawcy  otrzymają  odpowiednio  mniejszą  liczbę  punktów  obliczoną

zgodnie z poniższym wzorem:

(C min : C of) x 10 = C liczba punktów otrzymanych w kryterium cena

C min – najniższa cena z zaoferowanych

C of – cena w badanej ofercie

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego

kryterium.

17.1.5. w   kryterium   jakość:

Ocena  ofert  w  kryterium  ,,  jakość”  będzie  rozpatrywana  na  podstawie  dostarczonych  próbek

produktów, wymienionych w pkt 5.1. siwz.

Część I

worek szkolny, poz. 3 załącznika nr 8 do siwz (max 10 pkt)

-  estetyka  wykonania i  jakość  (tkanina gładka,  bez  supełków i  widocznych białych  włókien  na

powierzchni, brak zaciągnięć, wykonanie szwów, głębia koloru, wymiar 37x42 cm) gramatura 270

g) – max 5 pkt,

- jakość nadruku (jakość i ostrość wykonania nadruku, w szczególności brak przebarwień, nadruk

nie ściera się, nie rozmazuje ani nie zmienia koloru np. podczas pocierania palcem– max 5 pkt

części II:

kubek izotermiczny, poz. 5 załącznika nr 8 do siwz (max 10 pkt)

-  jakość  nadruku  -  nadruk  nie  ściera  się,  nie  rozmazuje  ani  nie  zmienia  koloru  np.  podczas

pocierania palcem,  – max 3 pkt,

-  jakość  i  solidność  wykonania  (  materiał  wykonania:  stal  nierdzewna  wewnątrz,  plastik  na

zewnątrz) – max 3 pkt,

- ergonomia kubka (pojemność 350 ml, posiadanie wieczka i szczelnego zamknięcia – max 4 pkt

części III:

T-shirt, poz. 14 załącznika nr 8 do siwz (max 10 pkt)

- estetyka wykonania i jakość (miękkość materiału, gramatura 150 g, krój, nasycenie koloru, brak

zaciągnięć, wykonanie szwów – 5 pkt,

-  jakość  nadruku  (jakość  i  ostrość  wykonania  nadruku,  w  szczególności  brak  przebarwień,

trwałość ) – max 5 pkt.

Biały miś w marynarskim stroju, poz. 16 załącznika nr 8 do siwz, (max 20 pkt)

- jakość – użycie atestowanych materiałów zgodnie z normą EN-71, posiadanie znaku CE - 10 pkt,

- estetyka wykonania (sposób wykończenia, miękkość, solidność wykonania stroju marynarskiego)

– max 5 pkt,

- jakość nadruku (jakość i ostrość wykonania nadruku, brak przebarwień, nadruk nie ściera się, nie

rozmazuje ani nie zmienia koloru np. podczas pocierania palcem) – max 5 pkt



części IV:

Notatnik z logo Biznes Junior, poz. 17 załącznika nr 8 do siwz, (max 10 pkt)

- jakość i trwałość (twarda okładka, kartki w kratkę, łączenie kartek) - max 5 pkt,

- jakość wydruku (nasycenie koloru, trwałość, precyzja nadruku) – max 5 pkt,

Miętówki w metalowym opakowaniu, poz. 19 załącznika nr 8 do siwz, (max 10 pkt)

- trwałość i solidność opakowania (opakowanie metalowe, okrągłe, nie odkształca się, zamknięcie

trzyma mocno) – 5 pkt,

- jakość i precyzja nadruku (nasycenie koloru, trwałość, nadruk nie ściera się, nie rozmazuje ani

nie zmienia koloru np. podczas pocierania palcem – 5 pkt,

części V:

Kubek – 5 propozycji różnych modeli kubków, poz. 26 załącznika nr 8 do siwz (max 30

pkt)

- pole zadruku na całym kubku – max 5 pkt,

-  trwałość  nadruku  (w  szczególności:  możliwość  mycia  w  zmywarce  i  podgrzewania  w

mikrofalówce) – max 5 pkt,

- solidność i jakość wykonania – 5 pkt

- atrakcyjny projekt kubka skierowany do ludzi w wieku ok. 20 lat – max 5 pkt,

- wygoda i komfort użytkowania – max 5 pkt,

- bezpieczeństwo w użytkowaniu – max 5 pkt.

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego

kryterium.

17.2. Zamawiający  zastosuje  zaokrąglanie  wyników  obliczeń  punktów  do  dwóch  miejsc  po

przecinku.

17.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów

(P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorcem:

P= C + J

Gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena”

.J - . liczba punktów uzyskanych w kryterium „jakość”. 

17.4. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca określi cenę na każdą część

oddzielnie w Formularzu Oferty.

18. Formalności, jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy
18.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  zostanie

poinformowany odrębnym zawiadomieniem.

18.2. Umowa  zostanie  zawarta  na  ogólnych  warunkach  określonych  we  wzorze  umowy,  który
stanowi załącznik nr  do SIWZ .

18.3. Dla każdej z części zamówienia zostanie podpisana osobna umowa. Zamawiający dopuszcza

możliwość zawarcia jednej umowy na kilka części zamówienia w przypadku wygrania przez

jednego Wykonawcę kilku części postępowań.



18.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż

5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10

dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób

18.5. Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem

terminów, o których mowa w pkt. 18.4 jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

18.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie

zamówienia  publicznego,  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

18.7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie

zamówienia  publicznego,  dostarczona  będzie  Zamawiającemu  umowa  regulująca  zasady

współpracy uczestników postępowania.

18.8. W przypadku jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jest  osobą  fizyczną  nie

prowadzącą  działalności  gospodarczej,  zapisy umowy w sprawie  zamówienia  publicznego

zostaną dostosowane dla takiej osoby.

19. Zmiany postanowień umowy
19.1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z

art.  144 ust.  1  pkt  5  ustawy Pzp,  wszelkich  zmian dopuszczalnych z mocy  prawa i  nie

wymagających przewidzenia w SIWZ. 

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w

przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej  Izby Odwoławczej  i  skarga do sądu

okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej

określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub

miał  interes  w uzyskaniu  danego zamówienia  oraz  poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

21. Pozostałe postanowienia
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych.

Wszelkie  informacje  przedstawione  w  niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia

przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

Wykaz załączników do SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik 1a, 1b, 1c, 1d, 1e – Formularz cenowy

Załącznik nr 2a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Załącznik  nr 2b – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 



Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca 

Załącznik  nr  5  -  Oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy

kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY



Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………………

Nr NIP (przedsiębiorca).....................................    Nr PESEL (osoba fizyczna)……….................… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………

Adres  internetowy  publicznej  otwartej  bezpłatnej  elektronicznej  bazy  danych  dokumentu  potwierdzającego

zasady reprezentacji wykonawcy ………………………………………………..

OFERTA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Gminę Miasta Gdyni na

wykonanie  materiałów  promujących  miasto  Gdynia,  oferujemy  zgodnie  z  wymaganiami

zawartymi  w SIWZ,  na  warunkach  określonych  we  wzorze  umowy,  zgodnie  z przepisami

obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, wykonanie tego zamówienia.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

CZĘŚĆ I 
cena brutto ………..................... zł 

(słownie : .............................................................................złotych)

CZĘŚĆ II
cena brutto …………................. zł (słownie .............................................................................. 

złotych)

CZĘŚĆ III
cena brutto …………................. zł (słownie .............................................................................. 

złotych)

CZĘŚĆ IV
cena brutto …………................. zł (słownie .............................................................................. 

złotych)

CZĘŚĆ V

cena brutto …………................. zł (słownie ..............................................................................

złotych)

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia 

Część I:………………  do dnia……………………

Część II:………………  do dnia……………………

Część III:………………  do dnia……………………

Część IV:………………  do dnia……………………

Część V:………………  do dnia……………………

3. Oświadczamy,  że  wybór  naszej  oferty  będzie/nie  będzie* prowadził  do  powstania  u

Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zgodnie z art.

91 ust.  3a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst  jedn. Dz. U. z

2015r., poz. 2164 z późn. zm.).



 *niepotrzebne skreślić

Jeżeli  powyżej  zaznaczono „będzie” należy również wskazać nazwę (rodzaj)  towaru lub usługi,
których  dostawa  lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku zgodnie z  ustawą  z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 

a. ………………………………………………………………………………………………

b. ………………………………………………………………………………………………

c. ………………………………………………………………………………………………

4. Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni.

5. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty:

5.1. zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SIWZ, w

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

5.2. wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

6. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ

oraz wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

7. Oświadczamy,  że  w przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie zamówienia  ponosimy

solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy 

8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

8.1. siłami własnymi *

8.2. siłami  własnymi  i  przy  pomocy  podwykonawców  (wskazać  zakres  oraz  nazwę

podwykonawcy)*:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

8.3. siłami  własnymi  i  przy  pomocy  podwykonawców,  na  których  zasoby  powołujemy  się  w

ofercie (wskazać zakres oraz nazwę podwykonawcy)*:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

9. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury.

10.Upoważniamy  Zamawiającego  (bądź  uprawnionych  przedstawicieli)  do  przeprowadzenia

wszelkich  badań  mających  na  celu  sprawdzenie  zaświadczeń,  dokumentów  i  przedłożonych

informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.

11.Oświadczamy,  iż  wszystkie  informacje  zamieszczone  w Ofercie  są  prawdziwe (za  składanie

nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 Kodeksu Karnego).

12.Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):

....................., dn. ……......................

....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

ZAŁĄCZNIK NR 1a

_________________________
pieczątka firmowa Wykonawcy



FORMULARZ CENOWY dotyczący I części zamówienia

LP Nazwa
Ilość

(j.m.)

Cena
jednostkowa

brutto

Cena łączna

brutto 

(kolumna 3 x

kolumna 4)

1 2 3 4 5

1. Pendrive wg 
załączonego 
wzoru wraz z 
pudełkiem

530

2. Notes 500

3. Worek szkolny 690

4. Torba 400

SUMA

........................., dn. ............................

....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)



ZAŁĄCZNIK NR 1b

_________________________
pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY dotyczący II części zamówienia

LP Nazwa
Ilość

(j.m.)

Cena
jednostkowa

brutto

Cena łączna brutto 

(kolumna 3 x

kolumna 4)

1 2 3 4 5

1. Kubek izotermiczny 50

2. Pióro kulkowe uznanego
producenta

15

3. Pas zabezpieczający do 
bagażu

50

4. Brelok pływający 500

5. Brelok odblaskowy - miś 100

6. Zestaw 10 ołówków z 
nakładami kolorowymi 
gumkami do mazania w 
różnych kształtach

70 
zestawów

7. Torba na zakupu z 
długimi uchwytami, 
składana w zapinany na 
rzep pokrowiec z 
karabińczykiem

150

8.

Zawieszka do bagażu

150

SUMA

........................., dn. ............................

....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)



ZAŁĄCZNIK NR 1c

_________________________
pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY dotyczący III części zamówienia

LP Nazwa
Ilość

(j.m.)

Cena
jednostkowa

brutto

Cena łączna

brutto 

(kolumna 3 x

kolumna 4)

1 2 3 4 5

1. Smycz 3140

2. T-shirt 340

3. Długopis 
metalowy

2840

4. Biały miś w 
marynarskim 
stroju

200

SUMA

........................., dn. ............................

....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)



ZAŁĄCZNIK NR 1d

_________________________
pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY dotyczący IV części zamówienia

LP Nazwa
Ilość

(j.m.)

Cena
jednostkowa

brutto

Cena łączna

brutto 

(kolumna 3 x

kolumna 4)

1 2 3 4 5

1. Notatnik z logo 
Biznes Junior

140

2. Pendrive metalowy z
logo Biznes Junior

140

3. Miętówki w 
metalowym 
opakowaniu 

500

4. Parasol krótki 
składany

50

5. Torba materiałowa 
bawełniana

100

6. Torba papierowa 200

7. Pendrive metalowy z
logo GCWP

100

8.

Pendrive metalowy 
srebrny

200

SUMA

........................., dn. ............................

....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)



ZAŁĄCZNIK NR 1e

_________________________
pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY dotyczący V części zamówienia

LP Nazwa
Ilość

(j.m.)

Cena
jednostkowa

brutto

Cena łączna

brutto 

(kolumna 3 x

kolumna 4)

1 2 3 4 5

1. Kubek 2515

SUMA

........................., dn. ............................

....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)



Załącznik nr 2A

pieczątka firmowa Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZ ĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

...................... dnia .....................

............................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,  na podstawie art.  24 ust.  8 ustawy Pzp podjąłem

następujące środki naprawcze: 

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

.........................................................................................................................................................

...................... dnia .....................

............................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik nr 2B

pieczątka firmowa Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

oświadczam, co następuje: 

OSWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 7.2 SIWZ. 

...................... dnia .....................

............................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych
do reprezentowania Wykonawcy) 

OSWIADCZENIE W ZWI ĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW :

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w 
pkt 7.2 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
..……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………….……………………..................................................................................................w
następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………….
……………..…………………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

...................... dnia .....................

............................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych
do reprezentowania Wykonawcy) 



Załącznik nr 3 do SIWZ

.....................................

(nazwa Wykonawcy)

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług 

W okresie  3 lat  przed  terminem składania  ofert  (jeśli  okres  działalności  jest  krótszy  –  w tym

okresie)  wykonałem  lub  wykonuję   następujące  usługi  odpowiadające  warunkowi  udziału  w

postępowaniu:

Lp Rodzaj

wykonanych

usług

Data

wykonania

(podać  termin

rozpoczęcia  i

zakończenia)

Miejsce

wykonania

Nazwa  podmiotu,  na  rzecz

którego  usługi  zostały

wykonane Oddane do dysponowania
przez inne podmioty

(nazwa podmiotu)*

1 2 3 4 5 6

Do wykazu dołączam dowody, że usługi zostały wykonane należycie.

*  W  przypadku  wypełnienia  kolumny  nr  6  Wykonawca  zobowiązany  jest  udowodnić

zamawiającemu, iż będzie dysponował doświadczeniem wymienionym w tej kolumnie na potrzeby

wykonania zamówienia,  w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów (załącznik nr 6 do SIWZ ) do oddania mu do dyspozycji wymienionych osób.

........................., dn. ............................

....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Uwaga: wykaz zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których

Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają

warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w

art. 26 ust. 2f ustawy Pzp



ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

............................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę 

WYKONAWCA: 

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  ……….………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

...................... dnia .....................

............................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik nr 5 do SIWZ

.....................................

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym przez Miasto

Gdynia którego przedmiotem jest wykonanie materiałów promujących miasto oświadczamy, że:

nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień

publicznych z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.*

należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień

publicznych  z  wykonawcą  ..............................................  .  W załączeniu  przedstawiamy

informację  i  dowody  o  wpływie  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  na  zakłócenie

konkurencji.*

* - skreślić niewłaściwe

............................ dnia ................................. 

....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

Uwaga –oświadczenie składają wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia publikacji

przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert



Załącznik nr 6 do SIWZ

pieczątka firmowa Podmiotu 

Z O B O W I Ą Z A N I E   P O D M I O T U 

1. Nazwa i adres Podmiotu:

……………………………………………………………………………………………………………

2. Oświadczam, że zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres): 

……………………………………………………………………………………………………………

3. następujących zasobów*: 

3a) doświadczenia w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia: .......

3b) osób, które skieruje do wykonywania zamówienia: …….

3c) narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych ........

3d) zdolności finansowej i ekonomicznej: …….

*przy właściwym zasobie należy wstawić znak X 

4. na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
usługi  (wpisać  nazwę  zadania) …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5. Oświadczam, iż udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data:

......................................................

(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Podmiotu)

Uwaga –dokument składany wraz z ofertą



Załącznik nr 7 do SIWZ

MMP………….

UMO W A

nr 

Zawarta w dniu …………... w Gdyni w wyniku zamówienia publicznego nr ……….
prowadzonego w sprawie MMP………………

pomiędzy:
Gminą  Miasta  Gdyni  z siedzibą  przy  al.  Marszałka  Piłsudskiego  52/54,  81-382  Gdynia,  NIP
5862312326, REGON 191675557, zwaną dalej Zamawiaj ącym , reprezentowaną przez:
Katarzynę Gruszecką- Spychałę – wiceprezydenta Miasta 
działającą na podstawie upoważnienia udzielonego zarządzeniem nr 514/14/VII/S Prezydenta Miasta
Gdyni  z  31  grudnia  2014 r.  oraz  zarządzeniem nr  3194/15/VII/S z  7  września  2015 r.  w sprawie
powierzenia  Katarzynie  Gruszeckiej-Spychale-  wiceprezydentowi  Miasta  Gdyni  prowadzenia  spraw
Gminy Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta
Miasta Gdyni, 

a

………………………………………., 

reprezentowaną przez:

……………………………………….

zwaną dalej  Wykonawcą,

§ 1

1. Umowa  niniejsza  zostaje  zawarta  na  podstawie  zamówienia  publicznego  udzielonego  w
trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 Euro.………………………………..

2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać materiały promujące miasto.

§ 2

W  ramach  realizacji  przedmiotu  umowy,  określonego  w  par.  1  Wykonawca  zobowiązuje  się  do
zrealizowania  przedmiotu  umowy,  zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ  i Formularzem  ofertowym
stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym:

………………………………

§ 3

Wykonawca wykona przedmiot umowy w okresie od dnia podpisania umowy do dnia………………..

§ 4

1. Za czynności wymienione w §1 Wykonawca otrzyma łączną kwotę …… (słownie PLN: ………………)
brutto.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość zapłaty  na  podstawie  wystawianych  przez  Wykonawcę
faktur  częściowych. Płatność  zrealizowana  zostanie  przelewem  na  konto  wykonawcy:
………………………………………………  w  terminie  14  dni  od  dnia  dostarczenia  prawidłowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Fakturę należy wystawić na: 
NABYWCA: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326, 
ODBIORCA faktury: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

§ 5

1.  Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszystkie materiały i informacje
konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w terminach uzgodnionych przez Strony.
2. Na każde żądanie  Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się udzielać informacji
o stanie realizacji Umowy.



3.  Materiał  wymagający  akceptacji  Zamawiającego  uważa  się  za  zaakceptowany  pod  warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej. Dopuszcza się akceptację pisemną w formie
wiadomości email.

§ 6

1. W  przypadku  opóźnienia  w  realizacji  zamówienia,  Zamawiający  ma  prawo  do  naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia
lub też do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do kary umownej w wysokości 30 %
wynagrodzenia należnego za dane zamówienie w przypadku gdyby opóźnienie spowodowało,
że realizacja zamówienia straciłaby znaczenie dla Zamawiającego.

2. Dostarczenie  przez  Wykonawcę  wadliwych  materiałów  nakłada  na  Wykonawcę  obowiązek
usunięcia wad lub dostarczenia wolnych od wad materiałów w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. Ust 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 7
W przypadku gdyby szkoda przewyższała  wysokość  kar  umownych  Zamawiający  może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§8

Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy na zasadach określonych w SIWZ

§  9
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy

o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z
2016r. poz. 1666 z późn.zm.) osób do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

2. Zatrudnienie  na  podstawie  umowy  o  pracę  powinno  trwać  nieprzerwanie  przez  cały  okres
realizacji umowy.

3. Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie
oświadczenia  o  zatrudnianiu  na  umowę  o  pracę  pracowników,  o  których  mowa  w  ust.  1.
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wskazane oświadczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

   W    uzasadnionych     przypadkach     Zamawiający     może     wymagać,     w     szczególności
dowodów potwierdzających  opłacanie  składek  ZUS,  dowodów  potwierdzających  opłacenie
podatku  dochodowego lub potwierdzenia uregulowania wynagrodzenia zatrudnionych osób. W
tym  celu  Wykonawca ma obowiązek  przedstawić  Zamawiającemu  wymagane  dowody,  w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się do Państwowej Inspekcji
Pracy o wszczęcie  kontroli  w  celu  weryfikacji  czy  osoby,  o  których  mowa  w  ust.  1,  są
zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

6. Gdy Wykonawca nie przedłoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, lub dowodów, o których
mowa w ust.  4,  to zobowiązany będzie,  każdorazowo za każdy stwierdzony  przypadek,  do
zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w okresie realizacji zamówienia w wysokości 1000 zł
brutto.

7.   W przypadku  rozwiązania  stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub pracodawcę  przed  
zakończeniem

realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
na to miejsce  innej  osoby.  W przypadku,  gdy z  różnych  przyczyn  stosunek  pracy zostanie
rozwiązany a Wykonawca nie zatrudni w miejsce brakującej osoby innej na podstawie umowy o
pracę, to zobowiązany on będzie do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości
1000 zł brutto — za każdego niezatrudnionego.



§  10
Wszystkie spory dotyczące niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§  11

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez obie strony,
pod rygorem nieważności.

§  12
Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  dla  Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA                                                                                                ZAMAWIAJĄCY



Załącznik nr 8 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Lp. Rodzaj ilość Specyfikacja produktu

CZĘŚĆ I

1. Pendrive wg 
załączonego 
wzoru wraz z 
pudełkiem

530 1. Nadruk 1 kolor w jednym miejscu
na etui, jeden kolor w jednym 
miejscu na pudełku oraz grawer 
w jednym miejscu na metalowej 
części

2. nadruk na etui będą stanowiły 
dwa projekty (500szt.+30szt.)

3. Pojemność 16 GB

4. Kolor etui Granat

5. Każdy pendrive zapakowany w 
pudełko

2. Notes
1000 1. Format A5

2. Wymiary: 210 x 153 x 18 mm
3. 74 kartki w kratkę z papieru 

kamiennego
4. zamykany za pomocą gumy 

dopasowanej kolorystycznie do 
okładki.

5. Okładka granatowa wykonana z 
papieru imitującego jutę

6. Nadruk Termotransfer 1 kolor, w 
jednym miejscu

7. Każdy notes zapakowany w 
dopasowane pudełko. Papier – 
Alaska 255 g. Druk 2+0



3. Worek szkolny 690 1. bawełniany worek o wymiarze 
37x42 cm i gramaturze 270 g

2. Kolor worka Granat

3. Kolor sznurków: biały (500szt.) i 
pomarańczowy (190 szt.)

4. Nadruk w formacie A4: 1 kolor w 
jednym miejscu na froncie worka

4. Torba 400 1. bawełniana torba o wymiarze 
37x39 cm i gramaturze 270 g

2. Długość ucha ok. 30 cm

3. Kolor torby Granat

4. Nadruk Full color  na całym 
froncie torby

CZĘŚĆ II

5. Kubek 
izotermiczny 

50 1. Kubek z wieczkiem i szczelnym 
zamknięciem

2. pojemność 350 ml

3. materiał: stal nierdzewna 
wewnątrz,  plastik na zewnątrz

4. kolor kubka biały

5. Nadruk na kubku: tampondruk 
jeden kolor w jednym miejscu

6. Pióro kulkowe 
uznanego 
producenta

15 1. Pióro w kolorze srebrnym

2. Wykonane ze stali nierdzewnej

3. zdobienie laserem w jednym 
miejscu na piórze

4.  Opakowanie: eleganckie etui



7. Pas 
zabezpieczający 
do bagażu

50 1. kolor granatowy

2. Pas wykonany z poliestru, z 
plastikową klamrą

1.  Wymiary:

1. długość: ok. 183 cm

2. szerokość : ok. 5 cm 
Dopuszczalna tolerancja na 
wymiarach: +/- 10 mm

3. nadruk 1-kolor w dwóch 
miejscach

8. Brelok pływający 500 1. Brelok w kształcie żaglówki, z 
kółkiem na klucze

2. Kolor niebieski

3. Wykonany z materiału typu 
pianka

4. Nadruk jeden kolor w jednym 
miejscu na powierzchni „żagla” 

9. Brelok 
odblaskowy – miś

100 1. materiał wykonania: tworzywo 
sztuczne odblaskowe

2. Kolor misua szary

3. wymiary breloka:

• długość: ok. 170 mm

• wymiary wstążki ok. 50x7 mm)

Dopuszczalna tolerancja przy wymiarach
produktu: +/- 20 mm

4.  Nadruk na wstążce 1 kolor w 
jednym miejscu

10. Zestaw 10 
ołówków z 
nakładanymi 
kolorowymi 
gumkami do 
mazania w 
różnych 
kształtach  

70 
zestaw
-ów

1. wymiar ołówka: długość ok. 17 
cm - dopuszczalna tolerancja 
przy wymiarach produktu: +/- 2 
cm

2. Kolorowe nakładane gumki o 
wyglądzie jak na wizualizacji lub 
zbliżonym

3. Nadruk na ołówku, Tampodruk 1 
kolor w jednym miejscu



11. Torba na zakupy 
z długimi 
uchwytami, 
składana w 
zapinany na rzep 
pokrowiec z 
karabińczykiem

150 1. materiał wykonania: poliester

2. wymiary torby: ok. 38x42 cm – 
dopuszczalna tolerancja przy 
wymiarach torby +/- 2cm

3. Nadruk na pokrowcu, Sitodruk, 1
kolor w jednym miejscu 

12. Zawieszka do 
bagażu

150 1. Materiał aluminium

2. Rozmiar ok. 4x2 cm, 
(dopuszczalna tolerancja przy 
wymiarach zawieszki +/- 1 cm)

3. Kolor czarny

4. Nadruk na szerszej części 
zawieszki, Tampodruk, 1 kolor w 
jednym miejscu  

CZĘŚĆ III

13. Smycz 3140 1. Taśma poliestrowa zakończona 
karabińczykiem

2. Długość ok. 900 mm, szerokość 150 
mm

3. zdobienie metodą sublimacji

4. Nadruk dwustronny full color

5. Trzy różne projekty (2000 szt. + 1000 
szt. + 140 szt.)

14. T-shirt 340 1. T-shirt Bawełna - 150 gr

2. Trzy projekty nadruków : 

• nadruk 3 kolory w jednym 
miejscu, sitodruk na wysokości 
klatki piersiowej, z lewej strony 
(150 sztuk); 

• Nadruk jeden kolor w jednym 
miejscu, na białych koszulkach 
nadruk czarny, na pozostałych 
kolorach koszulek nadruk biały. 
Nadruk pośrodku na wysokości 
klatki piersiowej (140 sztuk);

• Nadruk jeden kolor w jednym 
miejscu (50 sztuk)

 



1. T-shirty w 8 różnych kolorach: 
biały, szary, czarny, czerwony, 
zielony, niebieski, żółty, 
pomarańczowy

2. Ilość koszulek wg kolorów: 
czarny T-shirt min 50 sztuk, 
pozostałe kolory min 40 sztuk

3.  Pakowane w woreczki

15. Długopis 
metalowy

2840 1. Długopis - wzór B1 Impress

2. Trzy projekty nadruku:

• Nadruk (logo Gdyni) 1 kolor w 
jednym miejscu- 1700 sztuk

• Nadruk (logo GCWP) 1 kolor w 
jednym miejscu- 1000 sztuk

• Nadruk logo Biznes Junior 1 
kolor w jednym miejscu- 140 
sztuk

3. Ilość długopisów w kolorze: 

• Granatowym 1700 sztuk

• Niebieskim 1000 sztuk

• białym, czarnym, czerwonym, 
zielonym, niebieskim, żółtym, 
pomarańczowym- po 20 sztuk 
(łącznie 140 sztuk)

 

16.  Biały miś w 
marynarskim 
stroju

200 1. Miś wykonany z pluszu

2. Wielkość misia min 30 cm

3. kolor maskotki biały

4. Strój: marynarski

5. Nadruk na ubranku: 1 kolor w 
jednym miejscu

CZĘŚĆ IV

17. Notatnik z logo 
Biznes Junior   

140 1. Okładka twarda w kolorze niebieskim 
lub granatowym

2. Przód - logo Biznes Junior, tył - logo 
GCWP

3. Środek w kratkę, na każdej kartce logo
BJ i GCWP

4. Ilość kartek - 50  



18. Pendrive 
metalowy z logo 
Biznes Junior  

140 1. Pendrive metalowy

2. Nadruk jeden kolor w jednym miejscu, 
jednostronny

3. Pojemność - 8 GB

4. 7 różnych kolorów: biały, czarny, 
czerwony, zielony, niebieski, żółty, 
pomarańczowy

5. Po 20 sztuk z każdego koloru

6. Pakowany w białe pudełko wraz z 
cienką smyczą w komplecie

19. Miętówki w 
metalowym 
opakowaniu 

500 1. Pastylki miętowe w metalowym 
opakowaniu okrągłym

2. Nadruk jeden kolor w jednym miejscu

3. Opakowanie w kolorze granatowym 

20. Parasol krótki 
składany  

50 1. Parasol krótki składany, format 
standardowy

2. Kolor - granatowy

3. Nadruk jeden kolor w jednym miejscu -
biały lub srebrny

4. Nadruk na jednym brycie

 

21. Torba 
materiałowa 
bawełniana  

100 1. Torba bawełniana - 120 gr

2. Torba w kolorze granatowym

3. Nadruk dwa kolory w jednym miejscu -
pośrodku torby

4. Nadruk tylko z przodu

5. Wymiar torby - 420 x 380 mm

6. Długość uchwytów - 500 mm, 
szerokość - 250 mm

 



22. Torba papierowa 200 1. Torba papierowa 170 gr o wymiarach -
240 x 340 x 90 mm, Raczki sznurkowe

2. Kolor torby:

• biały połysk, rączki granatowe, 
100 sztuk

• granatowy połysk, rączki białe, 
100 sztuk

3.Nadruk A4: 

• dwa kolory 100 sztuk

• jeden kolor 100 sztuk

Po dwóch stronach torby

 

 
23. Pendrive 

metalowy z logo 
GCWP  

100  1. Pendrive metalowy w kolorze 
niebieskim 

2. Nadruk jeden kolor w jednym miejscu, 
jednostronny

3. Pojemność - 16 GB

4. Pakowany w białe pudełko wraz z 
cienką smyczą w komplecie

24. Pendrive 
metalowy srebrny

200  1. Pendrive metalowy - wg. wzoru w 
kolorze srebrnym

2. Nadruk jeden kolor w jednym miejscu, 
jednostronny

3. Pojemność - 16 GB

4. Pakowany w białe pudełko wraz z 
cienką smyczą w komplecie

CZĘŚĆ V

25. Kubek 2515 1. Nadruk Full color

2. Pole zadruku na całym kubku

3. Pojemność min 250 ml

5 propozycji różnych modeli kubków 


