
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Polski Związek Lekkiej Atletyki składa zapytanie ofertowe na produkcję i dostawę sandwichy. 

Specyfikacja: 

• Ilość: łącznie 95 sztuk (szczegóły poniżej w tabeli) 

• Zadruk dwustronny, poliester 

• W komplecie do każdego sandwicha 4 śledzie mocujące oraz torba transportowa 

• Wymiar 1,80 x 1,15 

• Produkt jak najbardziej zbliżony do poniższego na zdjęciu 

• Do oferty należy dołączyć zdjęcie produktu 

• Dostawa do 17 lokalizacji zgodnie z tabelą w cenie 

• Planowany termin zamówienia: około 1.04.2022 

• Termin dostawy: 2-3 tygodnie od daty zamówienia 

 
 

Produkcja, liczba projektów i dostawa: 

Dostawa do: Ilość Projekt  

Województwo dolnośląskie 5 

Logo PKN Orlen  

(łącznie 80 sztuk tego samego 

projektu) 

Województwo kujawsko-pomorskie 5 

Województwo lubelskie 5 

Województwo lubuskie 5 

Województwo łódzkie 5 

Województwo małopolskie 5 

Województwo mazowieckie 5 

Województwo opolskie 5 

Województwo podkarpackie 5 

Województwo podlaskie 5 

Województwo pomorskie 5 

Województwo śląskie 5 

Województwo świętokrzyskie 5 

Województwo warmińsko-mazurskie 5 

Województwo wielkopolskie 5 

Województwo zachodniopomorskie 5 

PZLA 

5 Logo PZLA 

2 Logo TotalBEt 

2 Logo 4F 

1 Logo Ministerstwo 

1 Logo Polanik 

1 Logo Toyota 

1 Logo Nestle 

 2 Logo Województwo Śląskie 

 95  



 

OFERTA 

 
1. Wykonawca poda cenę w złotych polskich brutto. Cena zamówienia ma być wyrażona za 

pomocą cyfry. 

2. Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym 

koszty transportu do lokalizacji wskazanych w tabeli. 

3. Oferta powinna być podpisana przez umocowanych prawnie przedstawicieli wykonawcy, 

upoważnionych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o 

reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub z udzielonym pełnomocnictwem. 

4. Korespondencje i zapytania związane z niniejszym postępowaniem ofertowym należy kierować 

na adres justyna.serafinska@pzla.pl 

5. PZLA zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji po otwarciu ofert. 

6. Po zapoznaniu się z treścią oferty PZLA może zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie 

poszczególnych kwestii. 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 

9. Polski Związek Lekkiej Atletyki skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem. 

Podpisane i wypełnione oferty na niniejszym druku proszę nadsyłać na adres justyna.serafinska@pzla.pl 

do 11.03.2022 

Justyna Serafińska Gruman 

Kierownik marketingu i PR  

Polski Związek Lekkiej Atletyki 

 

Odpowiedź wykonawcy na zapytanie ofertowe 
 

Nazwa firmy:  

Adres firmy:  

NIP:  

Numer telefonu firmy:  

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:  (miejscowość, data)  

Nr telefonu osoby do kontaktu:  

(pieczęć oferenta)  

 

 

Czas produkcji i dostawy w dniach 

od momentu złożenia zamówienia: 
 

Zdjęcie produktu:  

Cena w zł brutto 

 

zł brutto 

 

 


