
 

 

    
 

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-
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Szczecin, 05-08-2016 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 15/2016 
 

Szanowni Państwo, 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizująca projekty w ramach SFP Kujawiak- Inwestycje zwraca 

się z prośbą o przygotowanie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Przedmiot 

zamówienia 

Zakres 

usługi/zakupu 

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej 

w prasie do 10 października 2016 roku na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego 

dotyczącej oferty pożyczkowej SFP Kujawiak- Inwestycje. 

Do obowiązków Zleceniobiorcy będzie należała: 

 

Kampania promocyjna w prasie: zaprojektowanie (jeden projekt dla wszystkich gazet) 

oraz publikacja ogłoszeń w popularnych gazetach woj. kujawsko-pomorskiego tj.: 

 

I. Wydanie codzienne (poniedziałek) dla każdej gazety inna data umieszczenia 

ogłoszenia w okresie od 29.08. do 10.10.2016 r.: 

1) Gazeta Pomorska: strona ogłoszeniowa ¼ strony kolor - 1 emisja,  

2) Express Bydgoski: strona ogłoszeniowa ¼ strony kolor - 2 emisje. 

 

II. Wydanie magazynowe dla każdej gazety jednakowy termin umieszczenia 

ogłoszenia w okresie od 26.08.2016 r. do 09.09.2016 r. (preferowany termin 

26.08.2016 r.): 

 

1) Gazeta Pomorska: strona ogłoszeniowa ¼  kolor - 1 emisja, 

2) Express Bydgoski: strona redakcyjna ¼ strony  kolor - 1 emisja, 

3) Nowości Dziennik Toruński: strona ogłoszeniowa ¼  kolor, 1 emisja. 

Informacje 

dodatkowe 

Promocja musi zostać zaprojektowana i przeprowadzona zgodnie z wytycznymi dla 

beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P z 

uwzględnieniem wymagań wariantu podstawowego. Wszystkie materiały muszą 

dodatkowo zawierać logo Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

Obowiązkiem Zleceniobiorcy będzie również każdorazowe dostarczenie do 

Zleceniodawcy:  

 propozycji projektu ogłoszenia prasowego celem akceptacji, 

 wykonanej publikacji celem archiwizacji tj. wydanie gazety, w której znajduje się 

ogłoszenie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówienia częściowego mieszczącego 

się w planowanych kosztach. 



 

 
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. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego. 

Do zapytanie ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Zamawiający dopuszcza wystawienie częściowych FV za poszczególne opublikowane 

ogłoszenia. 

 

Wydanie gazety z wykonaną publikacją należy dostarczyć na adres: 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

Ul. Monte Cassino 32 

70-466 Szczecin 

 

Termin publikacji: jak w zapytaniu ofertowym 

Termin przygotowania składów graficznych: do 4 dni roboczych 

 

Oferta Oferta musi zawierać: 

 Dokładny opis (wykaz gazet, parametry ogłoszenia), 

 Wycenę (brutto) poszczególnych ogłoszeń prasowych, 

 Koszt przygotowania ogłoszeń do druku (projekt, skład, koordynacja publikacji), 

 Czas przygotowania projektu, 

 Termin realizacji zamówienia,  

 Czas związania ofertą, 

 Sposób zapłaty, 

 Koszty dodatkowe jeśli występują, 

 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 w wykonywaniu podobnych zleceń. 

Forma 

płatności 

Przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przez 

Sprzedawcę, wystawionej na podstawie protokołu wykonania usługi i po dostarczeniu 

wydań gazet z publikacją. 

 

Faktura wystawiona i dostarczona na adres: 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Monte Cassino 32 

70-466 Szczecin 

NIP 851-22-42-911 

Termin 

nadsyłania 

ofert 

Podpisane oferty należy przesyłać do 16 sierpnia 2016 roku (decyduje data wpływu): 

• 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 i kompletność oferty z zapytaniem ofertowym, 



 

 
Kryteria pozostałe: 

- Termin realizacji zamówienia, 

- Dotychczasowe doświadczenie, 

- Rekomendacje, 

- 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 

 

Z poważaniem, 

 

 


