
 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

Gdynia, 18.09.2013 

 

Monolit IT Sp. z o. o. 

ul. Warsztatowa 12 

81-341 Gdynia 

NIP 9581559385  REGON 220431534 

 

 

Firma Monolit IT Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów  

wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. 

 

Tytuł projektu: 

 

Automatyzacja procesów biznesowych w zakresie obsługi informatycznej oraz integracji zamówień 

dostawców sprzętu informatycznego 

Nr Wniosku:  

 

WND-POIG.08.02.00-22-051/12 

 

W związku z powyższym firma Monolit IT Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego 

na wydruk naklejek informujących o udziale finansowym środków Unii Europejskiej na sprzęt 

kupowany w ramach projektu: 

 

Przedmiot postępowania konkursowego: 

- naklejki duże 20x10 cm 11 szt. 

- naklejki średnie 7x4 cm 11 szt. 

- naklejki małe 4x2 11 szt. 

 

Naklejki powinny być docięte do formatu. 

 

Beneficjent dostarczy projekt graficzny do realizacji zamówienia. 

 

Przy wyborze oferty firma będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i 

oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.  

Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  

• 70% cena,  

• 30% jakość wydruku 



 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

 

Oferty powinny zawierać nazwę oferenta, datę, wartość oferty, okres ważności oferty, termin i ofertę 

wydruku nalepek. Oferty winny być zgłoszone w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

 

 

Termin wykonania zamówienia: 27.09.2013 

 

Beneficjent może zmienić warunki udzielenia zamówienia lub unieważnić postępowanie konkursowe.  

Oceny ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja.  

Osobą do kontaktu ze strony beneficjenta jest:  

 

Ewa Doskocz 

Tel. 58 763 30 16 

ewa.doskocz@monolit-it.pl 
 

Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na adres pocztowy: Monolit IT Sp. z o.o. ul. 

Warsztatowa 12, 81-341 Gdynia lub bezpośrednio w siedzibie firmy ul. Warsztatowa 12, 81-341 

Gdynia. 

 

 

Istnieje możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej na adres Wnioskodawcy 

ewa.doskocz@monolit-it.pl, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Wykonawca 

w ciągu 2 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyborze oferty dostarczy do Biura projektu 

wymagane dokumenty w wersji papierowej pod rygorem uznania oferty za nieważną.  

 

Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 24.09.2013 roku do godziny 12:00 w 

siedzibie zamawiającego 

 

Otwarcie ofert pisemnych nastąpi w dniu 24.09.2013 o godzinie 12:30 w siedzibie zamawiającego. 

 

Oferty pisemne i mailowe zostaną rozpatrzone przez Komisję w dniu 24.09.2013 o godzinie 13:00. 


