
 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach poddziałania II.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 
 

Pabianice, 21-12-2017 r. 
Zapytanie ofertowe nr 3/UE 

na dostawę materiałów reklamowych 
 

dotyczące projektu pn. „Wdrożenie przez AJP COMPANY nowego modelu biznesowego w celu 
internacjonalizacji przedsiębiorstwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 
II.2.1: Modele biznesowe MŚP. 
 

I. Zamawiający: 
AJP COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
95-200 PABIANICE, UL. PARTYZANCKA 80/92 
NIP: 7312045714 
REGON:  101667275 
Zamawiający jest producentem tkanin i dzianin drukowanych o parametrach (szerokość, gramatura) 
przeznaczonych dla odzieży w segmencie fashion i segmencie sportowym. Jego klientami są firmy 
odzieżowe (właściciele marek i szwalnie usługowe). 
 

II. Przedmiot zamówienia: 
 

Kod CPV:  22462000-6   Materiały reklamowe 
 

L.P Rodzaj materiału 
reklamowego 

Specyfikacja (ilość stron 
minimalna) Ilość szt. 

1 Katalog 1 - wzory fashion 
(dla segmentu fashion) 

 80 stron x A4; zadrukowany 
obustronnie; wersja angielska 1600 

2 Katalog 2 - wzory Active 
(dla branży odzieży 
sportowej)  

 80 stron x A4; zadrukowany 
obustronnie; wersja angielska 800 

3 Ulotka 1 - 
angielskojęzyczna ulotka 
reklamowa o firmie i 
ofercie 

A3 składana na pół; 
zadrukowana obustronnie   1000 

4 Ulotka 2 
niemieckojęzyczna ulotka 
reklamowa o firmie i 
ofercie 

 A3 składana na pół; 
zadrukowana obustronnie   1000 

5 

Segregator reklamowy na 
próbki materiałów 

Papierowy segregator 
powlekany w formie książki do 
umieszczania próbek 
materiałów 
 500 

6 Cenniki A4  - 4 strony 2000 
7 Torba reklamowa na 

drukowane materiały 
promocyjne Materiał: papier 500 

 



 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje zapytania. 
 
Okres realizacji zamówienia:  
Dostawa będzie realizowana w 3 częściach: 
Cz. I - do 26.01.2018 r. 
L.P Rodzaj materiału reklamowego Ilość szt. 
1 Katalog 1 - wzory fashion (dla segmentu 

fashion) 500 
2 Katalog 2 - wzory Active (dla branży odzieży 

sportowej)  300 
3 Ulotka 1 - angielskojęzyczna ulotka reklamowa o 

firmie i ofercie 300 
4 Ulotka 2 niemieckojęzyczna ulotka reklamowa o 

firmie i ofercie 300 
5 Segregator reklamowy na próbki materiałów 170 
6 Cenniki 700 
7 Torba reklamowa na drukowane materiały 

promocyjne 150 
 
Cz. II – do 31.08.2018 r. 
L.P Rodzaj materiału reklamowego Ilość szt. 
1 Katalog 1 - wzory fashion (dla segmentu 

fashion) 500 
2 Katalog 2 - wzory Active (dla branży odzieży 

sportowej)  200 
3 Ulotka 1 - angielskojęzyczna ulotka reklamowa o 

firmie i ofercie 300 
4 Ulotka 2 niemieckojęzyczna ulotka reklamowa o 

firmie i ofercie 300 
5 Segregator reklamowy na próbki materiałów 170 
6 Cenniki 700 
7 Torba reklamowa na drukowane materiały 

promocyjne 150 
 
Cz. III – do 20.01.2019 r.  
L.P Rodzaj materiału reklamowego Ilość szt. 
1 Katalog 1 - wzory fashion (dla segmentu 

fashion) 600 
2 Katalog 2 - wzory Active (dla branży odzieży 

sportowej)  300 
3 Ulotka 1 - angielskojęzyczna ulotka reklamowa o 

firmie i ofercie 400 
4 Ulotka 2 niemieckojęzyczna ulotka reklamowa o 

firmie i ofercie 400 
5 Segregator reklamowy na próbki materiałów 160 
6 Cenniki 600 
7 Torba reklamowa na drukowane materiały 

promocyjne 200 



 

 

 
 
Oferta powinna być ważna do 26.01.2018 r. 
 

III. Termin składania ofert: do 05.01.2018r. 
Ofertę można przygotować na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 
W ofercie należy przedstawić cenę netto i brutto poszczególnych pozycji zamówienia. 
Oferta powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres: p.rutkowski@eliteprint.pl 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

IV. Kryteria oceny oferty 
Każda pozycja zapytania będzie oceniana osobno.  
Jedynym kryterium oceny jest cena  [waga: 100%]. 
 

V. Osoba do kontaktu: Paweł Rutkowski, Tel. +48 609 929042, email: p.rutkowski@eliteprint.pl  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2017 z dnia 21.12.2017 r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 21.12.2017 r. w ramach projektu pn. 
„Wdrożenie przez AJP COMPANY nowego modelu biznesowego w celu internacjonalizacji 

przedsiębiorstwa” 

Nazwa Oferenta:  

Adres:  

NIP:  

REGON:  

KRS (jeśli dotyczy):   

Imię i nazwisko 
osoby do kontaktu:  

Telefon kontaktowy:  

Email:  

Data wystawienia 
oferty:  

 

Oferta cenowa  
 

Lp. Przedmiot zamówienia Łączna cena 
netto (zł) 

Łączna cena 
brutto (zł) 

1. Katalog 1 - wzory 
fashion (dla 
segmentu fashion) 

 80 stron x A4; 
zadrukowany obustronnie; 
wersja angielska 1600 szt. 

 

  

2. Katalog 2 - wzory 
Active (dla branży 
odzieży sportowej)  

 80 stron x A4; 
zadrukowany obustronnie; 
wersja angielska 800 szt. 

 

  

3. Ulotka 1 - 
angielskojęzyczna 
ulotka reklamowa o 
firmie i ofercie 

A3 składana na pół; 
zadrukowana 
obustronnie   1000 szt. 

 

  



 

 

4. Ulotka 2 
niemieckojęzyczna 
ulotka reklamowa o 
firmie i ofercie 

 A3 składana na pół; 
zadrukowana 
obustronnie   1000 szt. 

 

  

5. 

Segregator 
reklamowy na próbki 
materiałów 

Papierowy segregator 
powlekany w formie 
książki do umieszczania 
próbek materiałów 
 500 szt. 

 

  

6. Cenniki A4  - 4 strony 2000 szt. 
 

  

7. Torba reklamowa na 
drukowane materiały 
promocyjne Materiał: papier 500 szt.  

 

  

SUMA:   

 
Oferta ważna obligatoryjnie do 26.01.2018 r.  
 

…………………………………………………………………………….. 
(podpis i pieczęć Oferenta) 

 
 


