
 

 

 

 

                
 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 

    
 

 

 

 

 

 

Szczecin, 29.11.2016 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 26/2016 

 
Szanowni Państwo, 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty w tym projekty objęte Inicjatywą Jeremie w 

ramach: SFP Dolny Śląsk, SFP Gryf, SFP Kujawiak, RFP Łódź, RFP Pomeranus, SFP Wielkopolska 

Północ oraz projektów SFP Odra, SFP Kujawiak-Inwestycje oraz „Pierwszy Biznes- Wsparcie  

w starcie II” zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Przedmiot 

zamówienia, 

zakres zakupu 

Do zapytanie ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawa 

Zamówień Publicznych. 
 

Druk/dodruk i dostawa kopert firmowych oraz papieru firmowego dla 

projektów Inicjatywy Jeremie oraz dla PFP w okresie od stycznia 2017 

roku do grudnia 2017 roku wraz z późniejszymi ewentualnymi 

bezpłatnymi korektami graficznymi projektów w partiach zależnych od 

zapotrzebowania (jednorazowo min. 1.000 szt. kopert oraz 1.000 szt. 

papieru firmowego) 

 

Druk/dodruk i dostawa kopert firmowych PFP dla projektów, w tym 

objętych Inicjatywą Jeremie 

Koperty 90g, samoklejące z paskiem, druk kolorowy 2/0: 

 

*C5 (razem 10 000 szt.) 

- SFP Dolny Śląsk 1 000 szt., 

- SFP Gryf 1 000 szt., 

- SFP Kujawiak 500 szt., 

- RFP Łódź 1000 szt.,  

- SFP Odra 500 szt., 

- RFP Pomeranus 3 500 szt., 

- SFP Wielkopolska Północ 1 000 szt., 

- SFP Kujawiak-Inwestycje 1 000 szt., 

- „Pierwszy Biznes- Wsparcie w starcie II” 500 szt. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013" 



*C4 (razem 2 000 szt.): 

- SFP Dolny Śląsk 250 szt., 

- SFP Gryf 250 szt., 

- SFP Kujawiak 150 szt., 

- RFP Łódź 250 szt.,  

- SFP Odra 250 szt., 

- RFP Pomeranus 500 szt., 

- SFP Wielkopolska Północ 250 szt.,  

- SFP Kujawiak-Inwestycje 250 szt., 

- „Pierwszy Biznes- Wsparcie w starcie II” 200 szt. 

Druk/dodruk i dostawa papieru firmowego dla projektów, w tym 

objętych Inicjatywą Jeremie (razem 13 500 szt.): 

A4, druk kolorowy 4/0, papier offset 90g: 

- SFP Dolny Śląsk 1 500 szt., 

- SFP Gryf 2 000 szt., 

- RFP Łódź 1 000 szt.,  

- RFP Pomeranus 6 000 szt., 

- SFP Wielkopolska Północ 3 000 szt.  

 

Druk/dodruk i dostawa papieru firmowego PFP (2 500 szt.) 

A4, druk kolorowy 2/0 papier offset 90g 

Informacje 

dodatkowe 

 Projekty graficzne muszą być zgodne z Księgą Identyfikacji 

Wizualnej Jeremie dla poszczególnych województw- w przypadku 

zmian wytycznych w tym zakresie konieczna będzie niezbędna 

korekta graficzna, 

 Termin realizacji zamówienia w okresie od stycznia 2017 roku do 

grudnia 2017 roku w partiach zależnych od zapotrzebowania  

i jednorazowo min. 1.000 szt. kopert oraz 1.000 szt. papieru 

firmowego, 

 Przedmiot zamówienia może się różnić +/- o 20 %, 

 Czas związania ofertą: min. dwa tygodnie, 

 Czas realizacji jednostkowego zamówienia: max. 5 dni roboczych, 

 Oferty nie spełniające kryteriów formalnych nie będą oceniane, 

  Zamawiający dostarczy pliki .pdf z obecnie obowiązującymi 

wzorami graficznymi dla papieru firmowego oraz kopert, 

 ewentualne poprawki graficzne i aktualizacja w przypadku zmiany 

wytycznych w cenie, 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania 

ofertowego, 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części 

zamówienia, 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia części 

zamówienia, 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia częściowego 

zamówienia, 

 Do zapytanie ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawa Zamówień 

Publicznych. 

Oferta  Oferta musi  być sporządzona poprzez wypełnienie METRYCZKI zgodnie ze 

wzorem i musi zawierać: 

 Opis (rozmiar, gramatura, informację o nadruku, ilość sztuk), 

 Cenę brutto za całość zamówienia z wyszczególnieniem ceny za 



 

koperty i papier firmowy, 

 Cenę brutto za 500 szt. kopert C5, 500 szt. kopert C4, 2500 szt. 

papieru 2/0,  1000 szt. papieru 4/0, 

 Czas związania ofertą, 

 Czas realizacji jednostkowego zamówienia, 

 Sposób zapłaty, 

 Informacje o kosztach dodatkowych, 

 Informację o bezpłatnych poprawkach projektów, 

 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.), 

Forma 

płatności 

Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT po wykonaniu, 

dostawie przez Sprzedawcę i odbiorze przez Zamawiającego danej partii 

zamówienia.  
Termin 

nadsyłania ofert 

Podpisane oferty należy przesyłać do 07 grudnia 2016 roku  

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

• faksem na numer 91 312 92 02 

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

 

W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej sporządzoną ofertę 

należy wydrukować, podpisać, zeskanować i wysłać jako załącznik do maila. 

Kryteria 

wyboru  

Kryteria formalne: 

- Termin nadesłania ofert, 

- Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym (m.in. metryczka wraz z 

załącznikami), 

Kryteria pozostałe: 

- Termin realizacji zamówienia, 

- Jakość, 

- Cena. 

 

Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty. 

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 00, e-mail: 

a.korkiewicz@pfp.com.pl. 


