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Szczecin, dnia 26 sierpnia 2019 roku 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/SAA 
 

Szanowni Państwo! 
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP, Fundacja), zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  
na usługi archiwizacyjne zgodnie z poniższą specyfikacją. 

Przedmiot 

zamówienia 

Przechowywanie dokumentacji księgowej oraz pożyczkowej (180 mb) 

 Fundacja zakłada coroczne przekazywanie dodatkowych dokumentów (5-10 mb) 

 Oferent ma prawo obejrzenia stanu dokumentów w siedzibie Fundacji w 

Szczecinie przed złożeniem oferty. 

 Dokumenty księgowe nie zawierają dokumentacji kadrowej. 

 Czas przechowywania: do chwili wskazania przez Fundację (zwrot lub zniszczenie) 

 Usługa nie zakłada inwentaryzacji dokumentacji 

Oferta  

Oferta powinna zostać złożona poprzez:  

a)  wypełnienie formularza Oferty wraz z zawartymi oświadczeniami oraz parafowanie na 

każdej stronie i podpisane w miejscu wskazanym przez osoby upoważnione(w załączeniu) 

b) dostarczenie dokumentu lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu 

potwierdzającego prawo do składania oświadczeń w imieniu oferenta, jeżeli jego 

pozyskanie nie jest możliwe w ogólnodostępnych serwisach (np. informacja 

odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Centralnej Informacji KRS, wydruk wpisu w CEIDG),  

c) załączenie upoważnienia do złożenia oferty udzielonego przez osoby wskazane  

w dokumentach wymienionych w punkcie b) - jeżeli dotyczy. 

Informacje 

dodatkowe 

 Ceny obowiązują przez cały 2019 i 2020 rok. 

 Ceny należy podać w kwotach brutto.  

 Wymagany min. termin związania ofertą to 1 miesiąc.  

 Wymagany wpis Oferenta do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, 

prowadzonego przez marszałka właściwego ze względu na miejsce wykonywania 

działalności. 

 Do zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych.  

Fundacja zastrzega sobie prawo do:  

 unieważnienia Zapytania Ofertowego bez podania przyczyny,  
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 nieodsyłania złożonych Ofert. 

Forma płatności 
Przelew na podstawie poprawnie wystawionej faktury z co najmniej 7 dniowym terminem 

płatności liczonym od daty otrzymania faktury. 

Termin 

nadsyłania 

ofert 

Parafowane na każdej stronie i podpisane oferty należy przesyłać do dnia 06 września 

2019 roku (decyduje data wpływu do siedziby PFP)  

 faksem na numer +48 91 312 92 01 

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

 pocztą elektroniczną na adres s.depa@pfp.com.pl 

W przypadku wysyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej sporządzoną ofertę należy 

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

Kryteria wyboru  

Kryteria formalne: 

1) złożenie oferty w terminie, 

2) złożenie oferty w formie wskazanej w zapytaniu ofertowym, 

3) spełnienie minimalnego czasu związania ofertą,  

4) wskazanie terminu płatności z uwzględnieniem terminu minimalnego, 

5) złożenie kompletnej i poprawnej oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym, 

6) załączenie upoważnienia do złożenia oferty – jeżeli dotyczy, 

7) załączenie dokumentów rejestrowych – jeżeli dotyczy, 

8) wpis Oferenta do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, 

prowadzonego przez marszałka właściwego ze względu na miejsce wykonywania 

działalności. 

 

Niespełnienie któregokolwiek kryterium formalnego skutkuje odrzuceniem oferty ze 

względów formalnych. Kryteria punktowane zostały przedstawione w formularzu Oferty. 

Jako najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spełniła wszystkie kryteria formalne 

oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.  

Zleceniodawca  
Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin; NIP 851-22-42-911 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Sylwią Depą (tel. 91 312 92 24, e-mail: 
s.depa@pfp.com.pl). 
 


