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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup usług: 

 

 w zakresie opracowania nowego wizerunku firmy,  

 w zakresie składu komputerowego i przygotowania do produkcji szablonu wizytówek, 

 w zakresie wykonania składu komputerowego i przygotowanie od produkcji katalogu produktów 

w wersji angielskiej i rosyjskiej 

 w zakresie wykonania projektu, prepressi produkcji PoPUp na targi we Francji 

 w zakresie projektowania, składu komputerowego i przygotowania grafiki na stoisko podczas 

udziału w targach w Rosji,  

 w zakresie wykonania projektu reklamy na portalach na rynku rosyjskim, przygotowaniu banera 

internetowego oraz emisji banera internetowego na portalu branżowym w Rosji, 

 w zakresie reklamy na portalach na rynku francuskim,  

 w zakresie reklamy na portalach na rynku niemieckim,  

 w zakresie reklamy w czasopiśmie branżowym na rynku niemieckim,  

 w zakresie reklamy w czasopiśmie branżowym na rynku rosyjskim,  

 w zakresie reklamy w czasopiśmie branżowym na rynku francuskim,  

 

w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku 

międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na 

podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie 

udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.). 

 

Tytuł projektu:  

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie P.W. Foliarex Sp. z o.o. 

– Paszport do eksportu II etap 

 

 

Oferta może być przesłana w wybranej formie : 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@foliarex.com.pl 

     

mailto:biuro@foliarex.com.pl
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 osobiście w siedzibie firmy 

 

Złożona oferta powinna zawierać: 

 nazwę i adres oferenta, 

 cenę całkowitą netto, 

 datę sporządzenia oferty, 

 podpis wykonawcy, 

 złożona oferta powinna być sporządzana zgodnie ze wzorem formularza ofertowego - załącznik nr 1. 

 

Termin składania ofert upływa: 09.03.2010 r.  

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

 

Kryteria oceny i ich wagi: 
1.Kryterium - cena 
Cena netto 

100% 

Opis sposobu obliczania punktów w poszczególnych kryteriach: 

Opis sposobu obliczania 

kryterium - cena 

 oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów 
 pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle 

następującej formuły arytmetycznej: 

(X÷Y) x 100 

gdzie: 

X = najniższa cena 

Y = cena ocenianej oferty 

 

 
 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o 

ustalone kryteria. Usługi będą realizowane w terminach wynikjacych z harmonogramu rzeczowo – 

finansowego stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie, jednak nie później niż do 29.02.2012 r. 

Poszczególne działania będą realizowane na podstawie zamówień, w terminach odpowiadającym przebiegu 

Projektu.  

 

 

 

 podpis i pieczątka 


