
 

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 16.12.2020 r. do KDBS Bank (ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek) 100 sztuk 
kalendarzy książkowych oraz 400 sztuk kalendarzy trójdzielnych oznaczonych logo KDBS Bank z 
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 
 
Eleganckie kalendarze książkowe format B5  
Układ dzienny, okładka skóropodobna w kolorze zielonym lub ciemnozielonym. Na okładce tłoczenie 
– logo KDBS Bank. Z tyłu kalendarza dodatkowa wklejka z logo KDBS Bank, logotypami unijnymi oraz 
treścią unijną.  
Papier: chamois  
Ilość: 100 sztuk.  
Transport i projekt w cenie. 
 
 
Kalendarze trójdzielne  
Papier: karton 300g  
Kolor: 4+0 CMYK 
Główka:  
wypukła, tektura 1,9 mm oklejana papierem 150 g 
Uszlachetnienie: folia błysk 
Kolor: 4+0 CMYK 
Plecki:  
karton 300 g,  
Możliwość umieszczenia treści w 3 miejscach pomiędzy kalendariami oraz na stopce 
Kolor: 4+0 CMYK 
Kalendarium:  
Papier: 80g offset 
miesiąc i dni tygodnia w języku polskim, angielskim i niemieckim, święta i niedziele wyróżnione na 
czerwono, numeracja tygodni 
Wykończenie: czerwone przesuwne okienko, dziurka na główce. 
Logotypy i indywidualny projekt graficzny ustalony w konsultacji z KDBS Bank. Kalendarze oznaczone 
logo  KDBS Bank  i  logotypami unijnymi wraz treścią unijną. Transport i projekt oraz w cenie. 
Ilość: 400 sztuk. 
 
Realizacja do dnia 16.12.2020 r. 
 



 

IV. Wykonawca powinien sporządzić ofertę i dostarczyć ją: 
do dnia 01.12.2020 r. do godz. 15:00 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, 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. Sabina Szczepanowska, mail: marketing@kdbs.com.pl 
 
Włocławek, dnia 23.11.2020 r.  
 
 
Sporządziła: 
Sabina Szczepanowska  
KDBS Bank 

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  
 

 

 400   

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  
            
 
 

 
 
 

 


