
 

 

Reda, dnia 7 kwietnia 2015 r. 

 

Gmina Miasto Reda, zaprasza do składania ofert na:  

 

Wykonanie gadżetów reklamowych Światowego Zjazdu Kaszubów w Redzie 04 lipca 2015 r. 

 

 

Szanowni Państwo!  

Gmina Miasto Reda, oświadcza, że jest głównym Organizatorem  Światowego Zjazdu Kaszubów w Redzie 

04 lipca 2015 r., który odbędzie się na terenie Stadionu Miejskiego w Redzie, znajdującego się na 

obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie, przy ulicy Łąkowej 59. 

 

W związku z tym składamy zapytanie o wykonanie następujących  gadżetów reklamowych wg poniższej 

specyfikacji: 

1 Button okrągły (przypinka) o wymiarach min 55 max 58 mm, wraz z nadrukowanym logo 

Światowego Zjazdu Kaszubów w ilości 7 000 szt. Button wg poglądowego modelu załączonego 

poniżej. 

 

    



 

 

2 Daszek przeciwsłoneczny nagłowny plastikowy lub materiałowy z gumką z tyłu, z nadrukowanym 

z przodu logo Światowego Zjazdu Kaszubów w ilości 7 000 szt. Kolor daszku żółty z czarnym 

napisem, wg przykładowego wzoru załączonego poniżej. Możliwe przedstawienie indywidualnego 

projektu przez oferenta. 

 

 

3. Smycz (logoband)   w kolorze niebieskim z nadrukowanym Logo Zjazdu oraz napisem XVII Światowy 

Zjazd Kaszubów w Redzie 4 lipca 2015 r. w ilości 2 000 szt. 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności oferenta. 



 

 

 

Oferent składa zgłoszenie na każde zadanie oddzielnie, nie jest zobligowany do wykonania  wszystkich 

zadań.   

Na zgłoszenia na wykonanie każdego zadania oddzielnie oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 24 kwietnia 2015 r. do godz. 15:30. Ofertę, w zaklejonej kopercie z odpowiednim dopiskiem 

„Światowy Zjazd Kaszubów 2015" OFERTA W ZAKRESIE PRODUKCJI GADŻETÓW REKLAMOWYCH –  

1. buton reklamowy,  

2. daszek przeciwsłoneczny nagłowny,   

3. smycz 

prosimy kierować na adres: Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda lub składać osobiście w 

Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie.  

Informujemy, iż przy wyborze oferenta będzie brana pod uwagę cena i dotychczasowe doświadczenie 

oferenta w produkcji podobnych materiałów. 

W przypadku złożenia porównywalnych ofert Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia 

negocjacji z oferentami lub wydania decyzji odmownej z powiadomieniem oferentów, którzy złożą 

konkurencyjne propozycje. Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni od daty wyboru oferenta. 

 

Dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego, w imieniu Gminy Miasto Reda, udziela – 

Iwona Miklewska-Szczygieł  -  tel. 58 678-80-33 od poniedziałku do środy w godz. 7.30- 15.30, w 

czwartek 9.00-17.00 oraz w piątek 7.30-15.15.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OFERTA WSPÓŁPRACY 
 

Cena za produkcję gadżetu reklamowego – (wpisać odpowiednio w zależności od złożonej  

propozycji) 

1. „Button”  

2. „Daszek przeciwsłoneczny nagłowny w ilości  

3. „Smycz” 

 

…. na potrzeby Światowego Zjazdu Kaszubów w dniu 04 lipca 2015 r., w zaproszeniu do 

złożenia oferty wynosi łącznie: 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
Słownie:…………………………………………………………………………………………. 
 
Jednocześnie: 

 Oświadczam, iż jestem osobą upoważnioną do reprezentowania Firmy w kwestii składania 
ofert. 

 

 Oświadczam, iż znam i akceptuję uwarunkowania wynikające z „zaproszenia do złożenia 
oferty”.  

 

 Załączam /Nie załączam* kopie listów referencyjnych wystawionych Firmie przez 
organizatorów podobnych imprez. 

 
Dane oferenta:  

(pełna nazwa, adres, tel., e-mail, NIP) 
 

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

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

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

 
Podpis i pieczęć 

*- niepotrzebne skreślić 


