
Zapytanie ofertowe 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie 
i dostawę 7 roll-upów przeznaczonych do promocji projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu 
dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” w 
okresie jego trwałości. 

 
1. Nazwa zamawiającego:  Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie, ul. Świętojerska 9, 

osoba do kontaktu: Elżbieta Kostrzewa, 22 566-47-79, e.kostrzewa@armsa.pl. 
2. Termin składania ofert: 05.04.2018 r. do godz. 11.00.  
3. Przedmiot zapytania: Przedmiotem zapytania jest wykonanie i dostawa 7 roll-upów w okresie 

trwałości projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej 
Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”. 
 
Szczegóły techniczne o parametrach: 
- wymiar 100 x 200 cm, tolerancja +/- 5cm,  

- bardzo stabilna kaseta beznóżkowa w kształcie elipsy, chromowane zdejmowane boki,  

- aluminiowa rolka zwijająca z mechanizmem blokującym (bezpieczeństwo grafiki), 

- górna listwa zatrzaskowa,  

- grafika na płótnie rollupowym, jednostronna, pełnokolorowa (w oparciu o dostarczone przez 
zamawiającego profesjonalne opracowanie graficzne gotowe do druku), poglądowo 
zamieszczono nieprofesjonalną i nieprodukcyjną wersję graficzną roll-up w jpg. (Załącznik 2). 

- czarne etui z dodatkową wkładką (dodatkowa ochrona kasety). 

- składany, aluminiowy maszt, 3 elementowy, połączony linką lub łańcuszkiem. 

Ilość: 7 sztuk. 

Opis próbki produktu: Oferent dołączy do oferty próbkę płótna rollupowego  
z przykładowym zadrukiem. 

4. Minimalne wymagania w stosunku do Wykonawcy: Zrealizowanie minimum 3 umów z 
zakresu wykonania roll-upów w okresie 2015-2018. Na potwierdzenie niniejszego warunku 
należy złożyć oświadczenie o realizacji 3 usług wykonania roll-upów  (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie prowadzenia działalności, odpowiadającym 
swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia).  

5. Miejsce dostawy roll-upów: Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia 
do siedziby Agencji.  

6. Kryteria oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się 
kierował następującymi kryteriami: 

- cena realizacji zamówienia – 60% 
- termin realizacji usługi – 40%. 



7. Miejsce i sposób składania ofert: oferty należy składać osobiście w Agencji Rozwoju 
Mazowsza SA, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, pok.16, zgodnie z formularzem 
ofertowym, który stanowi załącznik nr 1.  
UWAGA! Decyduje data dotarcia oferty do Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., a nie data jej 
nadania.  
O ewentualnym wybraniu oferty zostaną Państwo poinformowani drogą mailową. 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  
z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). Informacja ta ma na celu rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy 
nt. kosztów zrealizowania ww. zamówienia. 

 
 
Warszawa, dnia 28.03.2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


