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       Strona Internetowa zamawiającego 

 

SPAD/ DOK/ 687 / 2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 na  wykonanie druków zgodnie z załączonymi wzorami na 2023 rok oraz kalendarzy na 2023 

rok dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” Sp. z o. o. w Szczecinie  

ul. A. Struga 10. 

I. Zamawiający: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o. o. Szczecin 

ul. A. Struga 10. 

II. Osoba upoważniona do kontaktu: Daria Kaczmarzyk tel. 91 46 68 205. 

III. Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa druków zgodnie z załączonymi 8 

wzorami oraz 420 sztuk kalendarzy  trójdzielnych 

IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  

i dostarczenia do siedziby Zamawiającego: 

1. Druków : zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania. 

2. Kalendarzy trójdzielnych: standard - 300x730 mm, główka wypukła, zdjęcie wskazane 

przez zamawiającego, otwór do zawieszenia, plecy kalendarza- karton, kalendarium- 

okienko wskazujące aktualną datę, miesiąc i dni tygodnia w języku polskim, 

angielskim, niemieckim, na środkowej  kartce- pod datą imieniny. 

Ilość 420 szt. 

V. Termin wykonania zamówienia: 

- druki - w terminie do 29 grudnia 2022 roku, 

- kalendarze - w terminie do 23 listopada 2022 roku. 

VII. Warunki płatności: wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury wystawionej 

przez Wykonawcę po zrealizowaniu dostawy zgodnie z przyjętymi terminami. 

VIII. Kryterium oceny ofert: 100% cena. 



IX. W przypadku zainteresowania Państwa wykonaniem przedmiotu zamówienia proszę o 

złożenie swojej oferty  w sekretariacie pok. 101 ( I piętro) do dnia 19 października 2022 roku, 

do godziny 14:00, na formularzu oferty stanowiącym załącznik  Nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

X.  W razie wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

Formularz ofertowy należy złożyć/przesłać do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa 

Autobusowego „Dąbie” Sp. z o. o. 70 – 784 Szczecin,  ul. A. Struga 10 w zaklejonej kopercie 

z napisem „Druki z drukarni na 2023r. oraz kalendarze na 2023r. dla Szczecińskiego 

Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” Sp. z o. o.”  lub na adres mailowy: 

oferty@spad.szczecin.pl ” 

   

 

 

 


