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Kielce, 21.01.2014 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7  

na usługę dostarczenia materiałów promocyjnych - pendrive  

  

 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 
zaprasza do składania oferty cenowej na usługę dostarczenia materiałów promocyjnych w formie 
pencdrive z logotypami  w ramach projektu „Doradztwo edukacyjne – mamy dla Ciebie szkolenie”, 
na podstawie umowy Nr: WND-POKL.09.06.03-26-001/12. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i 
Nauk Medycznych nie udziela zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo.    

Zakres usługi (CPV39294100-0): 

Przedmiotem zamówienia będzie usługa promocyjna projektu „Doradztwo edukacyjne – mamy dla 
Ciebie szkolenie” w zakresie dostarczenia pendrive w ilości 1000 szt., o parametrach: pojemność 
4GB, model PD-6 ze srebrną blaszką z nadrukiem w opakowaniu kartonowym z okienkiem i 
smyczką. 
 
 
Termin realizacji usługi:  

Termin realizacji zamówienia 45 dni od daty dokonania zamówienia.    
 
Miejsce realizacji usługi: 

WSEPINM, ul. Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce. 
 
 
Oferta powinna zawierać: 
 

- nazwę i adres firmy; NIP, REGON;   
- dane kontaktowe osoby reprezentującej firmę (imię, nazwisko, telefon); 
- oświadczenie o braku powiązań z WSEPINM (wzór – załącznik do zapytania). 
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Kryterium wyboru oferty:  

O wyborze oferty będzie decydowała: 

1) najkorzystniejsza cena wykonania zamówienia – 100 % 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia ostatecznie ustalone zostaną podczas uzgodnień z 
wybranym oferentem. Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia  04.02.2014 r. do 
godziny 15.00. 

Oferty należy składać za pomocą faksu pod nr 41 345-78-888, drogą mailową  
anna.bochenek@wseip.edu.pl lub w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych, ul. Jagiellońska 109A, lub biuro projektu pok. 113. 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 05.02.2014. 

Informacja o rozstrzygnięciu oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu  
www.doradztwoedukacyjne.wseip.edu.pl 

Zapytanie ofertowe może być odwołane na każdym etapie postępowania.  

  

 


