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 14.12.2018 r. do KDBS Bank (ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek) 60 sztuk
lokalizatorów kluczy,70 sztuk głośników przenośnych, 300 sztuk podkładek pod myszkę,
50 szt. piłek nożnych oznaczonych logo KDBS Bank i 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
Lokalizator do kluczy
Luksusowy lokalizator kluczy do telefonów ( Iphone , Android oraz Windows)
Dzięki specjalnej aplikacji w telefonie lokalizator będzie wydawał alarm.
Pakowany w pudełko.
Gwarancja min. 6 miesięcy.
Ilość: 60 szt.
Głośnik przenośny
Moc : min 3 W
Czas ładowania: max 2h
Czas pracy: min 5h
Pojemność akumulatora: nie mniej niż 600 mAh
Odpowiedni do urządzeń ze złączem 3,5mm, urządzenia z bluetooth
Złącza :mikro USB, wejście liniowe audio AUX
Bluuetooth 4.1, funkcja zestaw głośnomówiący, ładowanie akumulatora przez USB
Zgodność z profilami A2DP,AVRCP,HSP,HFP
Waga do 200 g
Zasilanie akumulatorowe
Gwarancja min 24 miesiące
Znak zgodności CꞒ
Kolor: mix kolorów
Wbudowany mikrofon
W kształcie prostopadłościanu
Ilość: 70 sztuk.
Podkładki pod myszkę
do sublimacyjnego nadruku, nadruk pełen kolor
materiał: guma i poliester
wymiar: ok 230 x 190 mm
Logotypy i grafika ustalone w konsultacji z KDBS Bank. Transport i projekt w cenie.

Ilość: 300 sztuk.

Piłka nożna do gry w domu
Piłka nożna , na „poduszce cymbergaj”
Wymiary; średnica ok 19 cm, wysokość ok 6 cm
Zasilanie : baterie
Kolor czarno – biały
Zapakowane w pudełko
Znakowanie na piłce w dwóch miejscach – logo Kdbs Bank i logotypy Unijne. Znakowanie w kolorze
czarnym. Logotypy i grafika ustalone w konsultacji z KDBS Bank.
Ilość: 50 szt.
Realizacja do dnia 14.12.2018 r.

IV. Wykonawca powinien sporządzić ofertę i dostarczyć ją:
do dnia 30.11.2017r. do godz. 14:00 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 wypełnionego formularza 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 21.11.2018r.

Sporządziła:
Olga Bączak
KDBS Bank

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

60

70

300

50

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

