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Szczecin, dnia 28 czerwca 2017 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 7/FUR/2017 
 
Szanowni Państwo! 
 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Projekt pn.: „Fundusz Usług Rozwojowych 
w województwie zachodniopomorskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014 - 2020, zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z poniższą specyfikacją: 
 

Przedmiot 
zamówienia. 
Zakres usługi/ 
zakupu 

W ramach zapytania ofertowego zapraszamy do przygotowania wyceny  
na zaprojektowanie, wydruk oraz dostarczenie poniższych materiałów 
promocyjnych.  
Materiały tworzone są na potrzeby realizacji projektu pn. „Fundusz Usług 
Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim” 
 

1. ULOTKI: 
Liczba: prosimy o wycenę dla: 
 1000 sztuk  
 3000 sztuk 
 5000 sztuk 

 Format:  A4 do DL pion  

 Kolor:  dwustronny 4/4 CMYK 

 Papier: kreda + folia matowa 

 Gramatura: 200  

 Laminat: matowy, obustronny 
 

2. ROLL-UP: 
Liczba: 5 szt. 

 Wymiary: 85x200 cm,  

 Grafika jednostronna w kolorze 4/0 

 Masywny roll-up z systemem profili aluminiowych 

 Mocowanie do listwy górnej bez użycia taśmy 

 Stabilne mocowanie masztu  

 Wykonany z tkaniny nie przepuszczającej kolorów i światła  

 W komplecie torba z materiału chroniąca podczas transportu 
 

3. PLAKATY: 
Liczba: prosimy o wycenę dla: 
 500 sztuk 
 1000 sztuk 
 1500 sztuk 

 Format: A2 

 Kolor: 4/0 

 Gramatura: ok 170 gr 
 



 
 

   

 

2 
 

Projekty graficzne poszczególnych materiałów przygotowane zostaną na 
podstawie przekazanych treści przez Zleceniodawcę oraz zgodnie z Księgą 
Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 
polityki spójności na lata 2014 - 2020.  
Zleceniobiorca przedstawi min. 2 projekty graficzne w ramach poszczególnych 
materiałów promocyjnych. 
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag oraz po naniesieniu 
zmian przez Zleceniobiorcę - akceptacji ostatecznej wersji poszczególnych 
projektów graficznych.  

Informacje 
dodatkowe 

Do zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Procedura Zapytania ofertowego zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą 
konkurencyjności. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny na każdym etapie postępowania. 

Oferta  Ofertę należy sporządzić poprzez wypełnienie METRYCZKI oraz Oświadczenia o 
braku powiązań kapitałowych i osobowych z PFP, zgodnie z wzorami 
załączonymi do Zapytania ofertowego.  
Oferta powinna zawierać: 
1. Koszt każdej z wymienionych usług osobno (cena brutto). 
2. Czas wykonania każdej z usług od momentu zaakceptowania przez 

Zleceniodawcę pliku graficznego – max 5 dni.  

Forma płatności Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, 
wystawionej na podstawie protokołu odbioru. 
 

Faktura wystawiona i dostarczona na adres: 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości 
ul. Monte Cassino 32 
70-466 Szczecin 
NIP 851-22-42-911 

Termin 
nadsyłania ofert 

Termin nadsyłania ofert:   06.07.2017 r.  do godz. 10:00 
Sposób składania ofert: 

 osobiście w siedzibie Fundacji,  

 pocztą na adres: ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin,  

 pocztą elektroniczną na adres a.gapinska@pfp.com.pl, 

 faxem na nr 91 312 92 02. 
 

W przypadku wysyłania ofert pocztą elektroniczną, sporządzoną ofertę należy 
wydrukować, podpisać, zeskanować i załączyć do maila. 

Kryteria 
wyboru/wagi 
punktowe  

Kryteria formalne (ocena 0-1): 

 termin nadesłania ofert, 

 zgodność oferty z zapytaniem ofertowym. 
 
Kryteria merytoryczne (wagi): 

 cena urządzenia – 100%, 
Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty. 

Zleceniodawca  Polska Fundacja Przedsiębiorczości 
ul. Monte Cassino 32 
70-466 Szczecin 
NIP 851-22-42-911 
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Osoba 
uprawniona do 
kontaktu  
ze strony 
Zleceniodawcy 

Monika Kołodziejczyk 
tel. 91 312 92 09,  
e-mail: m.kolodziejczyk@pfp.com.pl 

 


