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                                                               Rzeszów, dnia 13 maja 2019 r. 

OA. 261.34/2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43 a; 35-231 Rzeszów, tel. 17 748 39 53. 

II. NAZWA ZADANIA: 

Zakup artykułów promocyjnych dla uczestników Kursu Języka Angielskiego i Kultury 

Amerykańskiej „Pomost International” 2019: 

 

1. Torba bawełniana z nadrukiem „ I        POMOST”: 155 szt.     

 
- kolor: czarny 

- rozmiar: 38 cm x 42 cm,  

- uchwyt: do ręki lub na ramię, 

- materiał: 100 % bawełna                                                     

- gramatura: 340 g/m2, 

- nadruk: jednostronny, dwukolorowy. 

 

2. T-shirt (Fruit of the Loom) z nadrukiem: 155 szt.  

 

 
- koszulka typu T-Shirt, krój damski i męski, 

- kolor: biały lub czarny (proszę o wycenę koszulek w dwóch wersjach) 

- gramatura: 185g/m2,  

- materiał: 100% bawełna, 

- brak szwów bocznych, podwójne szwy w ramionach,  

- wzmocniony lycrą ściągacz,  

- nadruk: z przodu „ I         POMOST”, logo Pomostu, logo Rzeszowskiego Domu Kultury  

- nadruk z tyłu: IMIĘ UCZESTNIKA (dla każdej koszulki inne imię dopasowane do rozmiaru) 

*W przypadku koszulki białej napis czarno – czerwony; w przypadku koszulki czarnej napis biało – czerwony. 
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4. Smycz: 155 szt.:  

 
- kolor czerwony,  

- szerokość: 2 cm, 

- nadruk: biały, dwustronny XXIX SUMMER ENGLISH LANGUAGE WORKSHOP POMOST 

  INTERNATIONAL 2019 

- mechanizm: z karabińczykiem.  

5. Długopis cieńsza wersja V1501: 155 szt. 

 
- Długopis z kolorowym trzonem i srebrnymi elementami, cieńsza wersja V1501.  

- Kolor czarny + napis: I        POMOST. 

 

III.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1) Dostawę do Rzeszowskiego Domu Kultury 

2) Przedmioty muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad i odpowiadać 

obowiązującym normom oraz posiadać niezbędne certyfikaty, oznaczenia i atesty zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

IV. OFERTY: 

Proszę o przygotowanie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego oraz przekazanie jej zamawiającemu wraz  z danymi kontaktowymi: 

1. Pocztą na adres : Rzeszowski Dom Kultury ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów, 

2. Osobiście: Sekretariat Rzeszowskiego Domu Kultury, 

3. e-mail: katarzyna.stanislawczyk@rdk.rzeszow.pl 

do dnia 17.05.2019 r. do godz. 12:00 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa 

nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Przesłanie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, 

że oferent spełnia powyższe kryteria. 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE: 

 

1. Płatność za wykonanie usługi będzie realizowana na podstawie faktury wystawionej 

po zrealizowaniu usługi  (21 dni płatności od momentu wykonania usługi). 

2. Proszę o podanie ceny jednostkowej i całościowej. 

 

VI. OSOBA DO KONTAKTU: 

Katarzyna Stanisławczyk 

 tel. 17 748 39 53 
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