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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. 

Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 407.390.000 zł, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059084, NIP: 886-20-81-325, REGON: 890572595, zwana 

Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na wykonanie gadżetów promocyjnych: koszulki techniczne i czapki 

sportowe.  

2. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Oferta stanowiąca załącznik nr 1 wraz z oświadczeniem musi zostać przesłana drogą elektroniczną na adres e-

mail: dkm@invest-park.com.pl w terminie do dnia 24.09.2018 r. do godziny 23:59. W tytule wiadomości prosimy 

o wpisanie: „Oferta na wykonanie gadżetów promocyjnych: koszulki techniczne i czapki sportowe”. 

3. ZAKRES ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie następujących gadżetów promocyjnych: 

1. Gadżet 1- Koszulka techniczna. 

2. Gadżet 2- Czapka sportowa.  

Realizacja powyższego zamówienia wiąże się z wykonaniem gadżetów oraz ich dostarczeniem do  siedziby WSSE 

„INVEST-PARK” sp. z o.o., adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych.  

3.1. OPIS GADŻET 1- KOSZULKA TECHNICZNA 

Gadżet 1- Koszulka techniczna (Zdjęcie nr 1) powinien posiadać następujące parametry: 

a) materiał: techniczny, 

b) rodzaj: uniseks, 

c) kolor: biały z niebieskim,  

d) nadruk: dwa nadruki z przodu i jeden nadruk z tyłu, full color, 

e) rozmiary: S- 100 szt., M- 200szt., L- 100 szt., XL- 100 szt., 

f) ilość: 500 szt. 

3.2. OPIS GADŻET 2- CZAPKA SPORTOWA 

Gadżet 2- Czapka sportowa (Zdjęcie nr 2) powinien posiadać następujące parametry: 

a) producent: Beechfield, 

b) nr art.: CB182, 

c) skład: 100% poliester, 

d) rozmiar: one size, 
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e) kolor: biały, 

f) siatkowe wstawki przepuszczające powietrze, 

g) taśma pochłaniająca pot - Coolmax® 

h) odblaskowy pasek, 

i) zapięcie: na rzep Rip-Strip™, 

j) nadruk: dwa nadruki z przodu, full color, 

k) ilość: 500 szt. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Realizacja całości zamówienia (wykonanie gadżetów oraz ich dostarczenie do siedziby WSSE „INVEST-PARK” sp. z 

o.o.) powinna nastąpić najpóźniej przez wybranego Oferenta do dnia 05.10.2018 r. 

Oferent może zaproponować w ofercie krótszy termin realizacji Zamówienia, niż przedstawiony powyżej, przy 

czym zaoferowany krótszy termin będzie wiążący dla Oferenta. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które zapoznały się z opisem przedmiotu zamówienia i 

zaakceptowały jego postanowienia w całości i bez zastrzeżeń. 

2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci, którzy: 

- złożą więcej niż jedną ofertę, 

- złożą ofertę zawierającą niejednoznacznie opisaną propozycję, 

- złożyli w ofercie nieprawdziwe informacje, istotne w ocenie Zamawiającego, 

- w swojej ofercie nie zawarli ceny lub nie podpisali oferty, 

- złożą ofertę częściową lub wariantową, 

- zaproponują dostarczenie przedmiotu zamówienia po dniu 05.10.2018 r.  

6. SPORZĄDZANIE OFERTY 

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: dkm@invest-park.com.pl w terminie do dnia 24.09.2018 r. do godziny 

23:59. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  

Termin związania ofertą wynosi 20 dni. Oferent wybrany w niniejszej procedurze będzie  związany ofertą do końca 

realizacji Zamówienia. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert. 

7. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny o udzielenie 

wyjaśnień związanych z opisem przedmiotu zamówienia i zakresem Zamówienia.  

Wszelkie zapytania związane z przedmiotem Zamówienia proszę kierować do: 

Departamentu Komunikacji i Marketingu 
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Małgorzata Mikołajczyk 

adres e-mail: dkm@invest-park.com.pl lub m.mikolajczyk.dkm@invest-park.com.pl 

tel.: 74 664 91 69 lub 887 886 644 

8. WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie prace, 

czynności, materiały i inne wydatki, które są potrzebne do wykonania Zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza po przesłaniu Zlecenia wybranemu Oferentowi, ponownych negocjacji 

wynagrodzenia za wykonanie Zamówienia. 

3. Ceny jednostkowe i całkowite w ofercie winny być podane przez Oferenta wyłącznie w złotych (PLN) 

netto. Wszystkie płatności za Zamówienie będą realizowane jedynie w złotych (PLN).  

4. Wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia zostanie uiszczone po realizacji Zamówienia, w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

9. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Przesłane oferty będą oceniane na podstawie kryterium ceny za realizację całego zamówienia.  

Zostanie wybrana oferta, która zawiera najniższą cenę.  

10. DODATKOWE INFORMACJE 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty podmioty biorące udział w procedurze zostaną poinformowane drogą 

mailową. Informacje o wyborze określonej oferty zostanie również udostępnione na stronie internetowej: 

https://invest-park.com.pl/o-strefie/przetargi-wsse/wyniki-przetargow-2/ 

2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty będą udzielane nie wcześniej niż po zaakceptowaniu 

wyboru oferty przez Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o .  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

6. Proces wyboru Oferenta:  

- analiza ofert w dniu 25.09.2018 r., 

- zgłoszenie wniosku do Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o . o wybór najkorzystniejszej oferty,  

- akceptacja Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., 

- ogłoszenie wyników na stronie internetowej spółki,  

- poinformowanie wybranego Oferenta i przygotowanie zlecenia na usługę. 
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7. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione lub 

upoważnione. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz prawo odwołania 

zaproszenia do składania ofert w terminie do dnia otwarcia ofert, w szczególności w przypadku, gdy 

wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie 

Zamawiającego. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi istotna wada postępowania oraz 

zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny. W 

wyżej wymienionych przypadkach Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.invest-park.com.pl/
mailto:invest@invest-park.com.pl


 

Ul. Uczniowska 16 tel. +48 74 664 91 64 NIP:886-20-81-325 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

58-306 Wałbrzych fax. +48 74 664 91 62 REGON: 890572595 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 407 390 000 zł 

www.invest-park.com.pl invest@invest-park.com.pl KRS:0000059084 PKO BP S.A O/Wałbrzych 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 

 

 

Załącznik nr 1 

OFERTA  

WYKONANIA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH: KOSZULKI TECHICZNE I CZAPKI SPORTOWE 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, które ukazało się na stronie internetowej spółki WSSE 

„INVEST-PARK” sp. z o.o., 

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

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

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

(pełna nazwa, adres i NIP oferenta) 

składa ofertę na „Wykonanie gadżetów promocyjnych: koszulki techniczne i czapki sportowe” wskazanych 

w punktach 3.1., 3.2. przedmiotowego zaproszenia, za cenę netto ……………………………..… (słownie netto: 

……………………………………………) w terminie ………………………………… od otrzymania zlecenia od Zamawiającego. 

 

Cena za poszczególne typy gadżetów 

  

nakład (szt.) 
cena za 1 sztukę 
(netto PLN) 

cena za cały 
nakład (netto PLN) 

GADŻET 1- KOSZULKA 
TECHNICZNA 

500     

GADŻET 2- CZAPKA 
SPORTOWA 

500     

SUMA       

 

 

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

         (data, miejscowość)                      (podpis oferenta) 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:…………………………………………………………………… 

Nr telefonu: ……………………………………………………….  

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

                                                                        (data, miejscowość) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany reprezentujący firmę …………………………………………………………… oświadczam,  iż zapoznałem się z 

Opisem przedmiotu zamówienia, który jest integralną częścią zaproszenia do składania ofert na „Wykonanie 

gadżetów promocyjnych: koszulki techniczne i czapki sportowe” i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.  

 

 

 

     ……………………………………………… 

     (podpis oferenta) 
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