
                                                    

 
 

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych 

Numer ogłoszenia: 173893 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 151621 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. 

śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów promocyjnych. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów 

promocyjnych (długopis metalowy 500 szt., komplet piśmienniczy (długopis + pióro) 100 

szt., podgrzewacz do kubka USB 100 szt., biurowy wiatrak z końcówką umożliwiającą 

podłączenie do USB 100 szt., ładowarka samochodowa 200 szt., pokrowiec na odzież 150 

szt., pokrowiec/torba na laptop 60 szt., latarka do torebki 100 szt., notatnik z długopisem 300 

szt., bidon 150 szt., lampka rowerowa 100 szt., słuchawki douszne 100 szt., lampka do 

czytania na USB 100 szt., składany parasol z lampką LED 100 szt., zestaw narzędzi 100 szt.). 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik do 

wzoru umowy, przy czym przedstawione zdjęcia w ww. załączniku mają jedynie charakter 

przykładowy. 2. Wszystkie dostarczone artykuły promocyjne muszą być nowe, 

pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w 

załączniku nr 3 do siwz. 3. Wykonanie projektów, układów graficznych powinno być zgodne 

z opisem zawartym w załączniku nr 3 do siwz. 4. Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych 

od dnia zawarcia umowy uzgodni i przedstawi Zamawiającemu wzór przedmiotu umowy 

zawierający min.: projekt, układ graficzny, propozycję znakowania. 5. Zamawiający dokona 

akceptacji bądź zgłosi uwagi do wzoru przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych 

licząc od dnia przekazania w/w wzoru przez Wykonawcę. 6. Wykonawca niezwłocznie 

uwzględni i naniesie uwagi Zamawiającego do ww. wzorów. 7. Wykonawca zrealizuje 

przedmiot umowy po ostatecznym uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego wzoru 

przedmiotu umowy. 8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, bez 

pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w 

godzinach od 8:00 do 15:00 do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego, przy 

ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice. 9. Wszelkie koszty związane z transportem, 

wniesieniem, opakowaniem, dostarczeniem oraz ubezpieczeniem na czas jego transportu 

ponosi Wykonawca. 10. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy 

stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 22.46.20.00-6. 

 



                                                    

 
 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
 INTER MEDIA Paweł Kędzierski, ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock, kraj/woj. 

mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21088,85 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 Cena wybranej oferty: 20058,30  

 Oferta z najniższą ceną: 20058,30 / Oferta z najwyższą ceną: 38694,10  

 Waluta: PLN . 

 

 

 


