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Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna 
 
Załącznik określa parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. 
 
Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup: 
 

1. Składany stojak na ulotki – ilość 2 szt. 
 
Opis przedmiotu zamówienia  
 
Zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego składanego stojaka na ulotki według poniższej 
specyfikacji. 
 

1. Składany stojak na ulotki – ilość 2 szt. 
  
- składany prezenter na ulotki, foldery; 
- stabilny stojak posiadający składany, aluminiowy statyw oraz kieszonki z plexi, formatu A4 w 
poziomie, z możliwością podziału na ulotki A5; układ kieszonek dwustronny; 
- stojak z możliwością złożenia; 
- futerał zabezpieczający przedmiot z transporcie; 
- ostateczny wybór stojaka należy do Zamawiającego 
 
W cenie zakup oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia. 
 
 
Ocena zamówienia 
1. Oferta powinna zawierać cenę (z uwzględnieniem wszystkich wymienionych kosztów) za całość 
przedmiotu zamówienia.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia niniejszego zapytania bez rozstrzygnięcia. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W 
przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 
5. Oferta musi zawierać: 

 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1); 

 Podpisaną (zatwierdzoną) specyfikację techniczną (załącznik nr 2); 

 Parafowany (zatwierdzony) wzór umowy (załącznik nr 3); 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może oczekiwać od Oferenta wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert, oraz ich uzupełnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
przeprowadzenia rozmów z wybranymi oferentami w kwestiach złożonej przez nich oferty. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki oferowanego towaru w ramach 
zaoferowanej ceny. 
8. Z wykonawcą zostanie zawarta umowa według załączonego wzoru. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmian w umowie. 
 
 



 
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Dla ofert spełniających wymagania zastosowany zostanie algorytm (dla poszczególnych części 
przedmiotu zamówienia): 
 
100% - cena brutto - skala 0-100 pkt, zgodnie z zasadą, że oferta najkorzystniejsza otrzymuje 100 pkt, 
pozostałe - wyliczenie proporcjonalne według wzoru P=On/Ob x % x 100 (P – punkty, On – oferta 
najkorzystniejsza, Ob – oferta badana) 
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