
KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA 
W JELENIEJ GÓRZE 
ul. Lwówecka 18;    58 – 503 Jelenia Góra 

tel. +48 75 645 33 18, +48 75 645 33 65   fax +48 75 645 33 10 
www. kpswjg.pl      

_________________________________________________________________________________________ 
DAT-2601-11-28/17                                                                                                               Jelenia Góra 24.05.2017r. 

      
ZAPROSZENIE 

 
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej 

na dostawę: 
 

1) Bransoletka silikonowa – 100 sztuk 
Materiał: silikon jednobarwny – kolor szary - zbliżony do 30% czerni                                
Wymiary: szerokość co najmniej 12 mm, długość 220 – 280 mm, grubość  1-2 mm             
Nadruk na bransoletce: dwukolorowy, logo „radia nagłos” w kolorze czerwonym oraz logo 
KPSW  w kolorze czarnym, według dołączonego projektu nadruku w pliku pdf. Logotypy 
przeciwlegle rozmieszczone, na jednej stronie. 

Do oferty proszę załączyć wizualizację nadruku, oraz zdjęcie przykładowej bransoletki na 
ręce - w celu weryfikacji dopasowania rozmiaru dla osoby dorosłej.  

2) Koszulka typu T-shirt – 60 sztuk (w tym:  S – 20, M – 20, L – 20) 
Typ koszulki T-shirt 

Materiał wysokiej jakości: bawełna 100%  
odporna na pranie w temp 40 st Celsjusza, odporna na rozciąganie 
Kolor materiału czarny 

  
Nadruk w 2 kolorach (biały i czerwony), dopasowany do rozmiarów, dla rozmiaru M – 
wielkość A4 w pionie na froncie, wielkość A5 w poziomie na plecach. Projekt nadruku                          
i wizualizacja załączona w pliku typu pdf.  
gwarancja na materiał i zadruk na okres co najmniej 12 miesięcy wraz z instrukcją 
użytkowania. 

 
Termin realizacji zamówienia: do 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia 
 
 Ofertę należy złożyć do dnia 26.05.2017r. do godziny 14:30 w siedzibie uczelni  - Karkonoska 
Państwowa Szkoła Wyższa ul. Lwówecka 18 58-503 Jelenia Góra - Rektorat pokój nr 114, 
przesłać za pośrednictwem np. urzędu pocztowego na adres: 
 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra 
Z dopiskiem: oferta – koszulki i bransoletki 
lub za pośrednictwem maila: joanna.sztando@kpswjg.pl 
Liczy się data wpływu. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 
 
 Kryterium wyboru oferty:  cena 100% 
W razie pytań należy kontaktować się z Panią Joanną Sztando tel. 075 64 53 318, e-mail: 
joanna.sztando@kpswjg.pl  
 
Z góry dziękujemy za odpowiedź 

 


