
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”                         Świnoujście, dnia 10.01.2019 r. 

ul. Matejki 22 

72-600 Świnoujście 

Znak sprawy: 1/I/2019 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Dotyczące: przygotowania projektu oraz produkcji 1000 sztuk t-shirt oddychających  

z nadrukiem. 

1. ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu 

Komórka prowadząca postępowanie: organizacja imprez 

2. DANE DO KONTAKTU:  

- OSIR „Wyspiarz” ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście  tel. 913213781,  

email: sekretariat@osir.swinoujscie.pl  

- Anna Bogdańska Główny Specjalista ds. Turystyki i Rekreacji tel. 605 597 294  

3.   Dane  Techniczne: 

t-shirt sportowy z krótkim rękawem, dwukolorowy, biało-niebieski RAL5015 (wstawki  

po bokach), materiał oddychający, gramatura 130 g, poliester. 

Wykonanie projektu 

nadruk kolorowy z przodu i tyłu koszulki, zgodnie z otrzymanymi projektami 

(załącznik nr  1 i 2), dodatkowo umieszczenie na obu rękawach logo Mecklenburg 

Vorpommern (załącznik nr 3), oraz z przodu koszulki na wysokości ramion herbu miasta 

Wolgast (załącznik nr 4) z prawej strony, a z lewej strony herbu miasta Świnoujscie  

(załącznik nr 5). 

Specyfikacja rozmiarowa: 

T-shirt damski                                   T-shirt męski 

(taliowane) 

rozmiar S – 20 szt.                         rozmiar S – 20 szt. 

rozmiar M – 225 szt.                      rozmiar M – 275 szt. 

rozmiar L – 70 szt.                         rozmiar L – 245 szt. 

rozmiar XL – 5 szt.                        rozmiar XL – 90 szt. 

rozmiar XXL – 5 szt.                    rozmiar XXL – 45 szt. 

 

 



4. Oczekiwania Zamawiającego:  

a) Przedłożenie  próbek materiału  w kolorze białym i niebieskim (dostawa próbek do siedziby 

Zamawiającego przed otwarciem ofert), na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”, 

ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście 

b) wizualizacja koszulki w formie elektronicznej na e-mail: sekretariat@osir.swinoujscie.pl,  

c) Oferta bez załączonych ww próbek  materiału oraz wizualizacji, nie będzie brana pod 

uwagę. 

d) Dostawa koszulek do siedziby Zamawiającego na koszt Oferenta. 

 

5. Termin złożenia ofert: 24.01.2019 do godziny 10:00, na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji 

„Wyspiarz”, ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście lub w formie elektronicznej na e-mail: 

sekretariat@osir.swinoujscie.pl 

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi 24.01.2019 r. o godz. 12:00 – wynik rozstrzygnięcia 

zamieszczony zostanie na stronie: 

www.osir.swinoujscie.pl/kategoria/ogloszenia/rozstrzygniecia-ogloszenia  

 

6.   Kryterium oceny ofert:  

      - najniższa cena – 100% 

7.     Data realizacji zamówienia: do 30.03.2019 r. 

8.     Uwagi końcowe: 

a) Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie logotypy w plikach graficznych. 

b) Wykonawca przed rozpoczęciem  realizacji  przedmiotu umowy zobowiązuje  

się do dostarczenia bezzwrotnej koszulki, wzorcowej w celu zatwierdzenia do wykonania. 

Akceptacja wzornika nastąpi w terminie 7 dni od jego otrzymania. Realizacja umowy nastąpi 

po uzyskaniu pisemnej akceptacji koszulki przez  Zamawiającego. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego,  

w przypadku, jeśli złożone oferty nie spełniają oczekiwań Zamawiającego lub przekraczają 

możliwe do wydatkowania środki finansowe na ten cel zabezpieczone przez Zamawiającego. 

d) Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. 

e) Rozpatrywane będą tylko oferty złożone prawidłowo na formularzu oferty (załącznik  

do zapytania ofertowego) i bez braków formalnych. 

f) Płatność za wykonanie usługi: przelewem, w terminie 21 dni od daty dostarczenia  

do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
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