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ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych z okazji obchodów 70lecia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w
Puławach.
Liczba zadań- 2.
Dopuszcza się moŜliwość składania ofert na poszczególne zadania.
zadanie nr 1poz. 1- krawat promocyjny wykonany z jedwabiu naturalnego w modnym wzornictwie i
kolorystyce, rozmiar: 150x8 cm , np. krawat jedwabny wzór A26 firmy Jedwab Polski, ilość:
100 sztuk , wzór poniŜej:

poz. 2- krawat promocyjny wykonany z jedwabiu naturalnego w modnym wzornictwie i
kolorystyce , rozmiar 150x10 cm , np. krawat jedwabny wzór w129 firmy Jedwab Polski, ilość:
100 sztuk, wzór poniŜej:

poz. 3- apaszka promocyjna ręcznie rysowana , wykonana ze 10 % jedwabiu naturalnego,
np. apaszka jedwabna wzór 955/722 firmy Jedwab Polski, ilość: 30 szt , wzór poniŜej:
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poz. 4- apaszka promocyjna ręcznie rysowana , wykonana ze 100 % jedwabiu naturalnego , np.
apaszka jedwabna wzór 955/692 firmy Jedwab Polski , ilość: 70 sztuk, wzór poniŜej:
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zadanie nr 2poz. 1- długopis promocyjny z logo Instytutu (grawer srebrny 1 strona pod skuwką) , kolor
granat, metal, slim, ilość : 800 sztuk , wzór poniŜej:

poz. 2- długopis touch z logo Instytutu (grawer srebrny 1 strona pod skuwką), kolor niebieski ,
metal , slim , ilość: 200 sztuk , wzór poniŜej:

poz. 3- pamięć USB- Pendrive z Logo Instytutu (graver jedna strona ), pojemność 8
GB, pudełko kartonowe (opakowanie), ilość: 500 sztuk, wzór poniŜej:
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Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (art. 4 pkt. 8 uPZP).
Miejsce dostawy – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57.
Termin realizacji zamówienia – do 4 tygodni od wysłania zamówienia.
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktów są:
Mgr Aneta Kruk – tel. 081/889 31 00, tel/fax 081/889 33 50
Ofertę zawierającą:
- cenę za przedmiot zamówienia uwzględniający koszty dostawy materiałów ,
- termin realizacji zamówienia,
-długość okresu gwarancji.
naleŜy przesłać nie później niŜ do dnia 03.10.2014 r. do godz. 10.00 na adres:
Państwowy Instytut Badawczy– Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy faxem 081/889 33 50 lub mail’em: przetargi@piwet.pulawy.pl
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