
Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa,   23 kwietnia 2018 r.
00-926 Warszawa , ul. Wspólna 2

BADANIE RYNKU

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
– nr ref: SWZ.2611.5.2018

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia, Główny Urząd Geodezji
i Kartografii zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących 
świadczenia usługi związanej z wykonaniem i dostawą materiałów promocyjnych dla
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

1. PRZEDMIOT

1. Przedmiotem badania rynku jest: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

2. Szczegółowy opis planowanego do realizacji przedmiotu zamówienia zawiera
Załącznik nr 2 do Badania rynku – SOPZ.

3. Termin realizacji planowanego przedmiotu zamówienia - 30 dni od dnia zawarcia
umowy.

2. TERMIN

Termin nadsyłania propozycji cenowych upływa 30 kwietnia 2018 r. 

3.  CENA

1. W ofercie prosimy o podanie ceny realizacji wyżej wymienionego zadania (ceny netto 
i brutto). Wycena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu 
zamówienia.

2. Do wyceny prosimy dodać ewentualne uwagi dotyczące dostępności produktów 
parametrów technicznych i jakościowych produktów, technologii druku, itp.

3.  Propozycje cenowe realizacji planowanego przedmiotu zamówienia prosimy składać na 
formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Badania rynku w wersji elektronicznej na 
adres: dyr.generalny@gugik.gov.pl lub faksem na numer: (22) 628 34 67.

4. INFORMACJE DODATKOWE DO WSKAZANIA W WYCENIE

Niezbędne jest podanie informacji czy Wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i
wykonaniu materiałów promocyjnych.

5. KONTAKT

Wszelkich informacji udziela Pani Julia Kurpiewska:
Departament  Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej 
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa
tel. +48 (22) 563 13 37, fax. +48 (22) 628 32 06
e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl

mailto:dyr.generalny@gugik.gov.pl


6. UWAGA!

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub 
doprecyzowania ww. ofert.\

2. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak 
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów 
i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz szacowania kosztów,
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

ZATWIERDZAM

z upoważnienia
GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Surma

Pismo podpisane elektronicznie.
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