
 
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT 

„materiały promocyjne – koszulki ” 
 

Ossów, dnia 24.04.2014  

 

Zamawiający: 

 
Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

ul. Matarewicza 148,  05-230 Ossów 

 

Tytuł Projektu: 

 
„Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej 
z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych 
na terenie Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej„ 

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i 
rekreacji”, działania 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowa nr RPMA.06.02.00-14-50/13-00   
zawarta w dniu 19 marca 2014 r.  

 

Przedmiot 
zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie i wykonanie materiałów 
promocyjnych – 450 białych koszulek z nadrukiem (przód + tył) w czterech 
rozmiarach. 
 

Koszulki muszą zawierać obowiązkowo: z przodu nadruk z grafiką 

dostarczoną przez zamawiającego (wielkość grafiki - A4), na plecach u dołu 

nadruk Regionalnego Programu Operacyjnego (zgodnie z Wytycznymi dla 

beneficjentów w zakresie działań informacyjno - promocyjnych w ramach RPO 

WM 2007-2013, dostępnymi pod linkiem: 

http://rpo.mazowia.eu/identyfikacja/promocja-projektu-wspolfinansowanego-w-

ramach-rpo-wm-2007-2013.html ) odpowiednie znaki graficzne, które stanowią 

logotyp RPO WM zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w Wytycznych: 

 logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 w formie znaku 

programu regionalnego, zamieszczone z lewej strony zestawienia 

znaków, 

 emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz 

odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, umieszczone po prawej stronie zestawienia znaków, 

 logotyp marki Mazowsze umieszczone pomiędzy logo NSS a 

emblematem UE, 

 informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: 14 maja 2014 roku. 

http://rpo.mazowia.eu/identyfikacja/promocja-projektu-wspolfinansowanego-w-ramach-rpo-wm-2007-2013.html
http://rpo.mazowia.eu/identyfikacja/promocja-projektu-wspolfinansowanego-w-ramach-rpo-wm-2007-2013.html


 
 

Kryterium oceny: 
Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 Cena – 100 % 

Miejsce składania 
ofert: 

 
Oferty prosimy składać listownie lub osobiście na adres: 
 
Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
ul. Matarewicza 148,  05-230 Ossów 
 
lub pocztą elektroniczną na adres: 

 
maciej.czerski@ossow1920.pl 
 

Forma złożenia 
ofert: 

 
W przypadku składania ofert listownie lub osobiście obowiązuje forma 
papierowa. 
 
 
W przypadku składania ofert na podany adres mailowy obowiązuje forma 
elektroniczna. 
 

Termin złożenia 
ofert: 

2 maja 2014 r. do godz. 16:00. 

Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury  

„Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” 

 


