
 

OGŁOSZENIE 
 

Gmina Miasto Brzeziny 

Sienkiewicza 16 

95-060 Brzeziny 
 

 

 W związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na 

lata 2007-2013 na realizację projektu pn Rewitalizacja centrum miasta 

Brzeziny – Etap 1 zwracam się do wszystkich zainteresowanych  

z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia: 

1. Sprzedaż i dostawa 100 szt. parasoli automatycznych z drewnianą 

laską i drewnianym zaokrąglonym uchwytem w kolorze orzecha 

włoskiego z nadrukiem. Szyny parasoli: metalowe. Materiał: 

polyester, wymiar: średnica co najmniej 100 cm, nadruk w 1 

kolorze (czarny – monochromatyczny pozytyw) z 4 logotypami: 

logotyp programu regionalnego z napisem „Program Regionalny 

Narodowa Strategia Spójności”, logotyp województwa łódzkiego  

z napisem „Łódzkie”, herb Brzezin z napisem „BRZEZINY” oraz 

logotyp Unii Europejskiej z napisem „Unia Europejska Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego”. Kolor parasoli: 50 szt. biały, 50 

szt. beżowy; 



 

2. Sprzedaż  i dostawa 80 szt. pamięci przenośnej typu Pendrive  

o pojemności 4 GB z nadrukiem w jednym kolorze 

(monochromatyczny pozytyw) z dwoma logotypami: logotyp 

programu regionalnego z napisem „Program Regionalny 

Narodowa Strategia Spójności” oraz logotyp Unii Europejskiej  

z napisem „Unia Europejska”.  Obudowa: metalowa, błyszcząca  

o wymiarach ok. 37x18x7 mm (dopuszczalna różnica w wymiarze: 

3 mm na długości, 3 mm na szerokości, 3 mm na wysokości)  

z dodatkowym uchwytem na zaczep do smyczy. Port USB 

wysuwany za pomocą czarnego, plastikowego, przesuwnego 

przycisku. 

W cenie zamówienia należy uwzględnić przygotowanie matrycy. 

Zamówienie udzielone zostanie na podstawie umowy. 

 W przypadku przekroczenia, w wyniku przesłania ofert na 

niniejsze zapytanie, kwoty zaplanowanej na realizację całego 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

realizacji wybranego przez siebie elementu zamówienia określonego 

w zapytaniu. 

 Kryterium oceny ofert – cena 100% 

 Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zleceń 

częściowych, co oznacza, iż w przypadku jeżeli oferta jednego  

z potencjalnych Wykonawców okaże się najkorzystniejsza tylko na 



 

jeden element przedmiotu zamówienia określony w niniejszym 

zapytaniu, Zamawiający zleci temu Wykonawcy realizację tylko tego 

elementu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość nie 

złożenia przez Wykonawcę oferty na wszystkie elementy zamówienia 

określone w niniejszym zapytaniu.   

 Przed wykonaniem przedmiotu zamówienia wykonawca jest 

zobowiązany do przesłania do akceptacji jego wizualizacji, do której 

zamawiający ma prawo wnieść uwagi.  

 Zamówienie zostanie wykonane po akceptacji przez 

zamawiającego wizualizacji. 

 Termin przekazania zamawiającemu wizualizacji: 3 dni od dnia 

podpisania przez Wykonawcę umowy. 

 W związku z faktem, iż zamówienie dotyczy promocji projektu 

pn. Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1 dofinansowanego 

ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów 

Wykonawcy, w tym dokumentów finansowych związanych  

z przedmiotem umowy. 

 Termin realizacji zamówienia 7 dni roboczych od dnia 

podpisania przez Wykonawcę umowy. 



 

 Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu przedmiotu 

umowy w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę 

faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół 

odbioru podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy

 Szczegółowych informacji nt zamówienia (w tym wzory 

logotypów) udziela Pani Grażyna Dziedzic – I.p pok. 115, tel. 46 874-

22-24. 

 Oferty prosimy przesyłać osobiście (Urząd Miasta Brzeziny, 95-

060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pok. 116), pocztą, faxem (46/ 874-

27-93) lub pocztą elektroniczną (funduszeue@brzeziny.pl) w terminie 

do 21.03.2012 do godz. 15.00 

W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu 

oferty do urzędu. 

       Z poważaniem  

       Marcin Pluta 

       Burmistrz Miasta Brzeziny 

 

Brzeziny, dnia  14.03.2012 


