
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

Nr sprawy: MOS.4413.2.5.2018 Poznań, 22.02.2018

Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiotu zamówienia:  koszulki bawełniane

- Skład – 100% bawełny ring-spun, single Jersey

- Gramatura od 155 g/m2 do 200  g/m2

- Taśma wzmacniająca na karku i ramionach

- Metka wszywana

- Kolor –  biały

Nadruk - full kolor -  nadruk na przodzie i tyle do formatu A3 (w przypadku koszulek dziecięcych 
dopasować proporcje do rozmiaru koszulki)

Koszulki dziecięce bawełniane, białe z logo – 1200 szt. w rozmiarach:

200 sztuk - 110-116 XS 

500 sztuk- 122-128 S 

500 sztuk 134-140 M 

nadruk na koszulkach dziecięcych: wg załączonego projektu, dodatkowo z tyłu napis: impreza 

realizowana w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, kolor napisu niebieski 

Pantone: 2747, CMYK: 100,75,0,0, PGB: 35, 71, 146

koszulki typu t-shirt – 110 szt. w rozmiarach:

rozm. M – 40 szt.

rozm. L – 40 szt.

rozm. XL – 30 szt.

nadruk na koszulkach dorosłych: na plecach logo Poznań (tak jak w projekcie koszulki dziecięcej), 

napis: obsługa imprezy, kolor napisu niebieski Pantone: 2747, CMYK: 100,75,0,0, PGB: 35, 71, 146

2. Wymagany termin wykonania zamówienia: 12.03.2018

Miejsce dostarczenia: HWS Arena ul. Wyspiańskiego 33 w Poznaniu 

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty - jeżeli

dotyczy):

nie dotyczy

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

  cena netto 1 szt produktu

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

na załączonym formularzu z załączonym projektem koszulki dla dorosłych

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

 Mailem na adres: k.michalak  @posir.poznan.pl

Osobiście  lub  listownie  na  adres:  Poznańskie  Ośrodki  Sportu  i  Rekreacji  ul.  Spychalskiego  34,  61-553

Poznań z dopiskiem „Oferta MOS”

Termin do 28.02.2018 do godziny 11.00

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Klaudia Michalak  tel. 61 877 23 29 

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych.                

22.02.2018
……………………………………………………..…
data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Samodzielnego 
stanowiska             
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