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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO     Warszawa, 14 września 2017 
Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 
02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15  
tel. 506-050-706   info@asesor.edu.pl 
http://www.asesor.edu.pl/,  

 
ROZEZNANIE RYNKU  

Nr 04_2/ICT/5.5/2017   
 z dnia 14. 09.2017 

Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir realizujący projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 nr umowy RPPM. 05,05.00-22-0046/16-00 pn. „Specjaliści ICT w województwie pomorskim” zwraca się z 
zapytaniem dotyczącym: 
  

A. PRZEDMIOT ZAPYTANIA: 
Zakup  i dostarczenie: 

1. 500 papierowych teczek z gumką o formacie A4, z logami projektu, gramatura co najmniej 250 g/m2, 
Wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem;  

2. 500 pendrivów - pamięci USB oznakowanych logami projektu , jeśli powierzchnia na to zezwala i 
spełniających wymagania:  

o pojemność 4GB,  
o interfejs USB 2.0 
o materiał – aluminium/plastik, 

3. 500 długopisów z wygrawerowanym logami projektu  
4. 500 notesów w formacie A5, w kratkę  60-cio kartkowych w  miękkiej oprawie oznakowanych logami 

projektu  
 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  
30192000-1 – Wyroby biurowe  
30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe  

B. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020  dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie 
rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest dostępne na stronie internetowej 
Zamawiającego www.asesor.edu.pl Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest 
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

C. INFORMACJE DODATKOWE  
1. Cena całościowa powinna zawierać również koszt dostawy  
2. Loga projektu, którymi powinny być oznaczone teczki, długopisy, notatniki i pendrivy (wzór) o ile 

powierzchnia na to pozwala. 

  
3. Oferta cenowa powinna być przekazana mailowo na adres: d.balcerzak@asesor.edu.pl, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania rynku, nie później niż do końca dnia 20 września 2017 
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