
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/2018 

w ramach  przedsięwzięcia pn. „Środowisko młodzieży” dotowanego ze środków  

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

1. Zamawiający 

„FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY” 

Ul. Miodowa 17/19 

00-246 Warszawa 

NIP 898 216 61 13 

fundacjadlamlodziezy.org, fundacjadlamlodziezy@gmail.com,  

tel. 574-037-224 

 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i wydruk materiałów promocyjnych tj. 

- identyfikatora ze smyczą – 300 szt. 

- certyfikaty – 200 szt. 

- prace graficzne: projekt plakatów, certyfikatów, folderu podsumowującego, projekt koszulki, 
materiałów promocyjnych – 10 szt. 

- zakup zdjęć autorskich wykorzystanych do plakatu, strony internetowej, folderu, konspektów 
itp. – 25 szt. 

- planszowej gry edukacyjnej wielkoformatowej – 1 szt. 

- koszulek – 600 szt. 

- długopisów – 1 000 szt. 

- notatnika z gumką – 500 szt. 

- torby ekologicznej – 500 szt.  

- namiotu reklamowego z oznaczeniem – 1 szt. 

- teczki ofertowej – 500 szt. 

Na ofertę składa się przygotowanie wizualizacji graficznej danej rzeczy. Materiał promocyjny, 
jeżeli to możliwe musi zostać wykonany z produktów ekologicznych. Na produkcie znajdować 
się muszę informacje przewidziane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej adekwatny do oznakowania materiałów wchodzących w skład finansowania 
wypływającego z budżetu projektu. Materiał zaopatrzony musi być również w logo „FUNDACJI 
DLA MŁODZIEŻY” oraz logo projektu „Środowisko Młodzieży”, a także logo NFOŚiGW 

Materiały wykonane powinny być w estetyce logo projektu „Środowisko Młodzieży”. 

3. Termin wykonania zamówienia. 

mailto:fundacjadlamlodziezy@gmail.com


 

• od 27 – 30 listopada 2018 r. 

5. Miejsce i termin złożenia oraz otwarcia oferty. 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2018 r. do godz. 10.00 
w Biurze „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”, ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa.    

Oferty zostaną otwarte w dniu 27 listopada 2018  r. o godzinie 11.30 w w Biurze „FUNDACJI DLA 
MŁODZIEŻY”, ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa. Otwarcie ofert jest jawne.  

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach szczegółowo 

określonych w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia dostępnej na stronie 

internetowej zamawiającego. 


