
 

Zapytanie ofertowe 
 
 
I. Zamawiający: 
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy 
ul. Żabia 6 
87-800 Włocławek 
NIP: 889 00 02 527  
REGON: 000495065  
 
II. KDBS zaprasza do złożenia ofert na: 
wykonanie i dostawę do dnia 28.09.2018r. do KDBS Bank (ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek) 100 sztuk 
parasoli,1000 szt. notesów,1000 szt. etui, 80. szt. kosmetyczek z nadrukiem,2000 szt. linijek 
oznaczonych logotypami unijnymi. 
Kryterium wyboru: Cena brutto, uwzględniająca wszystkie koszty. W przypadku ofert o takiej samej 
cenie brutto decydująca będzie kolejność złożenia ofert. 
 
III. Szczegółowy zakres zapytania 
Parasole 
- rączka obita skórą ,  
- otwierany automatycznie  
- zamykany manualnie 

- materiał poliester i tonge 

- kolor czarny 

- stelaż metalowy kij i szprychy  
- długość  całkowita 97 -100cm  
-16 panelowy 

- drobny nadruk na dwóch panelach w kolorze białym, według ustalonego wzoru  
-znakowanie laserem na rączce  

  

Ilość: 100 sztuk 

 
Notesy  
 

Notes klejony  

Format A5 

Okładka: brak 

Papier: Offset 90g  

Nadruk (4+0) 

Ilość kart: 50 

 Ilość :1000 szt 

 
Zabezpieczenie RFID:  tak,  
przeznaczone  na karty używające  technologii bezstykowej np: Paypass, Paywave, wave, Blink 
wymiary:  ok 8,8 cm x  5,7 cm- etui musi zmieścić się w przegrodzie na karty  zwykłego portfela  
Kolor: biały, czarny lub ewentualnie zielony 
Znakowanie : full colour, obustronnie 
Logotypy , treść unijna i grafika ustalone w konsultacji z KDBS Bank. Transport i projekt w cenie. 
Ilość: 1 000 szt. 
 



 

Kosmetyczka  
-  materiał: skóra naturalna w kolorze brązowym lub czarnym 
- długość ok 20 cm -25 cm  
- zapinana na zamek 
oznaczonych logo  KDBS Bank  i  logotypami unijnymi (naklejony laminat ) 
 Ilość :80 sztuk 
Linijka trójwymiarowa: 
  - długość do 20 cm 
 -   grafika  do uzgodnienia z KDBS  Bank, 
oznaczonych logo  KDBS Bank  i  logotypami unijnymi 
 Ilość : 2000 sztuk 
 
Transport i projekt w cenie. 
Realizacja do dnia 28.09.2018 
 
IV. Wykonawca powinien sporządzić ofertę i dostarczyć ją: 
do dnia 20.09.2018 r .do godz. 12:00 włącznie poprzez jej złożenie w siedzibie KDBS Bank lub 
przesłanie na adres poczty elektronicznej marketing@kdbs.com.pl. Kompletne oferty należy składać 
na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (wymagane jest 
złożenie  formularza oferty wypełnionego elektronicznie oraz wizualizacji/zdjęcia proponowanego 
materiału). Oferty nie złożone na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania 
ofertowego, nie będą rozpatrywane. 
Złożenie oferty oznacza akceptację terminu realizacji zamówienia oraz pełnego zakresu zapytania. 
Ważne oferty mają obejmować wszystkie, wymienione w zakresie zapytania, kryteria.  
 
V. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 
P. Olga Bączak, mail: marketing@kdbs.com.pl 
 
Włocławek, dnia 11.09.2018r. 
 
 
Sporządził: 
Olga Bączak 
KDBS Bank 
  

mailto:marketing@kdbs.com.pl
mailto:marketing@kdbs.com.pl


 

Formularz oferty 
 
Zamawiający: KDBS Bank, ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek 
 

Nazwa/adres firmy: 
 
 

Nazwa produktu lub 
usługi proponowanego 
w ramach oferty 

Liczba sztuk Cena jednostkowa 
brutto produktu 

Cena łącznie brutto 

 
………………………………. 
 

100  
........................ 

 
................................. 

Cena brutto łącznie:  
……………………………… 

Słownie cena brutto łącznie:  
……………………………… 

 
 
Oświadczam, że wszelkie dane zawarte w ofercie są prawdziwe i wykonam zamówienie zgodnie z 
ofertą. 
 
 
 
......................................      ........................................... 
miejscowość i data      podpis wykonawcy  
            
 
 

 
 
 

 


