
  

 

 

                          

 

 

 

 

Szczecin, 14 listopada 2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/SP/SFP_Gryf/2017 
Szanowni Państwo, 

 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty finansowane ze środków Województwa Pomorskiego, 

zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Przedmiot 

zamówienia, 

zakres zakupu 

Do zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawa Zamówień Publicznych 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej promującej projekt  

„Fundusz Pożyczkowy Gryf V” realizowany w ramach SFP Gryf, obejmującej: 

 

1) Promocja w radiu- zasięg regionalny w dwóch rozgłośniach radiowych:  

Radio Eska Trójmiasto oraz Radio Gdańsk. 

• projekt treści reklamy (3 warianty), 

• produkcja 30 sek. reklamy (jeden z 3 wariantów), 

• emisja i koordynacja emisji reklamy (jednego z 3 wariantów) w dwóch rozgłośniach 

radiowych, 

• preferowany harmonogram emisji: emisja reklamy w okresie 27.11-10.12.2017 

min. 3 razy dziennie w dni robocze przez 2 tygodnie w godzinach porannych  

tj. 6:30-8:30 najlepiej przed wiadomościami (nie mniej jak min. 20 spotów dla Radio 

Eska Trójmiasto oraz nie mniej jak 35 spotów dla Radio Gdańsk przez cały okres 

trwania kampanii) 

• przygotowanie pliku w formacie na potrzeby emisji oraz do zamieszczenia na stronie 

www.pfp.com.pl i do otworzenia w ogólnie dostępnych programach do odtwarzania 

plików audio.  

 

2) Promocja na bilboardach min. 2 szt. w reprezentacyjnych atrakcyjnych miejscach  

na terenie Gdyni/Gdańska i Słupska. Preferowane lokalizacje: drogi wyjazdowe z miast, 

centrum, miejsca licznie uczęszczane przez mieszkańców. 

• preferowany okres trwania reklamy: 01-31.12.2017 r., 

• przygotowanie projektu, 

• wymiar bilboardu min. 6x3 m, 

• bilboard musi być oświetlony, 

• wskazanie min. 4  dostępnych lokalizacji dla każdego z trzech miast, z których 

zostaną wybrane min. 2 lokalizacje, 

• zleceniobiorca będzie zobowiązany do wykonania zdjęć  bilboardów i dołączenie  

ich do sprawozdania.  
Informacje 

dodatkowe 

Promocja powinna zostać zaprojektowana i przeprowadzona zgodnie z Wytycznymi 

odnośnie promocji dostarczonymi przez Zleceniodawcę. Obowiązkiem Zleceniobiorcy 

będzie również każdorazowe dostarczenie do Zleceniodawcy:  

• projektów celem akceptacji; 

• wersji ostatecznych opracowanych reklam w formie umożliwiającej ich 

archiwizację, zamieszczenie na stronie Zleceniodawcy oraz udostępnienie podczas kontroli; 

• sporządzenie sprawozdania z wykonanych prac w okresach zgodnych  

z zaproponowanym harmonogramem rozliczeń tj. dokładny harmonogram emisji 

potwierdzony przez Radio, zdjęcia z wykonania bilboardów; 

• wystawienie faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego 
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Zleceniodawca posiada opracowane już materiały reklamowe (ulotki, plakaty itp.)  

i zaprojektowana kampania bilboardowa pod względem wizualnym powinna być  

z nimi spójna.  

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Fundacja zastrzega sobie 

prawo do: 

• zlecenia wykonania usługi tylko w wybranym przez siebie zakresie, 

• negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą celem 

jej dopasowania do potrzeb i możliwości projektu;  

• wykluczenia niektórych zakresów z zapytania i niezłożenia zleceń ze względu  

na znaczne niedopasowanie ofert do potrzeb projektu lub znacznego przekroczenia 

budżetu przewidzianego na realizację zadania, 

• unieważnienia części lub całości zamówienia bez podania przyczyny, 

• zamieszczenia na stronie www.pfp.com.pl wszystkich powstałych w ramach zleceń 

zawartych w wyniku niniejszego zapytania ofertowego materiałów promocyjnych 

oraz ich dalszej publikacji, 

• autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach zleceń zawartych  

w wyniku niniejszego zapytania ofertowego będą przysługiwały Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości do momentu ich przeniesienia wraz z udzieleniem nieodpłatnej 

licencji na rzecz Instytucji Zarządzających na korzystanie z ww. utworów, 

 

Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną jakościowo  

i ekonomicznie ofertę. 

 

Grupa docelowa: przedsiębiorcy-pożyczkobiorcy z woj. pomorskiego. 

 

Zamawiający udostępni loga: Menadżera, Jednostki Samorządu Woj. Pomorskiego  

oraz Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości 
Forma 

płatności 

Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury. 

Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy wystawiony i podpisany 

przez Zleceniodawcę na podstawie przygotowanego przez Zleceniobiorcę sprawozdania. 

Termin 

nadsyłania 

ofert 

Podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta oferty należy przesyłać  

do 20.11.2014 roku (decyduje data wpływu)  

• pocztą elektroniczną na adres a.korkiewicz@pfp.com.pl 

• faksem na numer 91 312 92 01 

• osobiście lub listownie na adres ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin. 

UWAGA: W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej należy sporządzić 

ofertę, wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać jako załącznik do maila  
Oferta  Oferta powinna zawierać co najmniej: 

1) Metryczkę oferty zgodnie ze wzorem i wraz z załącznikami: 

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Polską Fundacją 

Przedsiębiorczości zgodnie ze wzorem. 

- Dokument lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu 

potwierdzającego prawo do składania oświadczeń w imieniu Oferenta  

(np. odpis z KRS lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  

z Centralnej Informacji KRS, wydruk wpisu w CEIDG, itp.). 

- Opis doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych zleceń, referencje, przykładowe 

realizacje (nie więcej niż po 3 w ramach poszczególnych zakresów radio/bilboard). 

- Szczegółową ofertę na promocję radiową (przygotowanie i uzasadnienie propozycji dla 

dwóch rozgłośni radiowych uwzględniając harmonogram i dni emisji spotów wraz z 

kosztorysem obejmującym przygotowanie spotu i emisje, 

- Szczegółową ofertę na kampanię bilboardową z uwzględnieniem proponowanych:  

min. 4 dokładnych lokalizacji dla każdego z trzech miast (ulica, obszar miasta, 

powierzchnia ruchu, instytucje znajdujące się w pobliżu + karta opisowa nośnika), 

wielkości bilboardu, oświetlenia, daty emisji wraz z kosztorysem za projekt,  

druk i ekspozycję bilboardu, 

- Proponowany harmonogram prac uwzględniający poszczególne etapy i czas potrzeby 
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na ich realizację wyrażony w dniach roboczych. Jako punkt początkowy proponujemy 

datę podpisania umowy. 

- Proponowany harmonogram rozliczeń ze Zleceniodawcą np. jednorazowo  

na koniec kampanii lub po zrealizowaniu określonych części kampanii. 

2) Informację, czy Oferent wyraża zgodę na udostępnienie jego oferty pozostałym 

Oferentom, szczególnie w sytuacji, gdy jego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

Okres związania ofertą (min. 4 tygodnie). 
Kryteria 

wyboru  

Kryteria formalne: 

- złożenie oferty w terminie, 

- kompletność oferty, 

- zgodność oferty z zapytaniem ofertowym (m.in. metryczka wraz załącznikami), 

Kryteria pozostałe: 

- dotychczasowe doświadczenie Oferenta, 

- relacja zaprojektowanej wielkości promocji do ceny, 

- proponowane lokalizacje bilboardów, 

- proponowany czas realizacji kampanii, 

- rekomendacje, 

- cena. 

 

Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych powoduje odrzucenie oferty  

z przyczyn formalnych i niedopuszczenie jej do dalszej oceny.   
Zleceniodawca  Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin 

NIP 851-22-42-911 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z  Agnieszką Korkiewicz tel. 91 312 92 21, email; 

a.korkiewicz@pfp.com.pl 

Z poważaniem, 
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