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ZAPYTANIE OFERTOWE

Określenie przedmiotu zamówienia:
Duży projektant meblowy firma Wintech Production Group Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty
cenowej na wznowienie druku i dostawę katalogu informacyjnego dla projektu w programie
Wniosek o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oś
priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 „ Wsparcie Promocji
oraz Internacjonalizacji Innowacyjnych Przedsiębiorstw” poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w
promocji marek produktowych - Go to Brand według poniższego opisu:
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zapytania jest wznowienie katalogu informacyjny firmy WINTECH sp. z

o.o.
uwzględniający założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki. Projekt katalogu jest w
posiadaniu zamawiającego i jest wystawiony na każdorazowe życzenie do wglądu w siedzibie
zamawiającego do końca terminu składania ofert.
2. Szczegółowe informacje techniczne:
- format: A4
- okładka foliowana laminatem błyszczącym, karton kredowy 250 g.
- wnętrze kreda 130
- zadruk: 4+4
- ilość stron 132.
- nakład: 1000 szt.
- oprawa klejona
- projekt dostarcza zleceniodawca
- druk i odbiór pracy pod pełną kontrolą kolorymetryczną wg standardu ISO 12647-2 2013, (to
bardzo ważne gdyż katalog zawiera między innymi kolory tkanin)
- zamawiający przed ostatecznym zleceniem będzie oczekiwać wykonania wydruków próbnych w
jakości referencyjnej z zachowaniem wyżej opisanych standardów drukarskich z wybranych części

projektu (do 50% objętości projektu).
3. Cena powinna obejmować:
- druk całego nakładu wraz z próbą drukarską
- dostawę gotowego produktu do miejsca targów -Bad Salzuflen w Niemczech, w terminie do 15
września b.r.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ BEZWZGLĘDNIE:
1. Cenę netto wyrażoną w zł netto i brutto.
2. Deklarację okresu ważności oferty.

Kryteria oceny ofert:
Kryterium oceny najkorzystniejszej oferty jest ilość uzyskanych punktów:
P=(C min/Co)*40 pkt
P- ocena punktowa
Cmin-najniższa cena z nadesłanych ofert
Co- cena badanej oferty
Projekt graficzny 60%

Warunki udziału w postępowaniu:
Oferty mogą składać podmioty gospodarcze, których zakres obejmuje świadczenie usług
określonych w przedmiocie zapytania ofertowego.
Wykonawca zapewni projekt z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego;
- cena projektu powinna obejmować łącznie wszystkie elementy zapytania ofertowego
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia katalogów po zaakceptowaniu oferty oraz
otrzymaniu potwierdzenia płatności od Zamawiającego na adres mailowy: wpgi@wiritech.pl

Zamówienie udzielane przez Wnioskodawcę nie może być udzielane podmiotom powiązanym
z nimi osobowo lub kapitałowo:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Oferent składając ofertę powinien złączyć oświadczenia, z którego wynika że powyżej

Oferent składając ofertę powinien złączyć oświadczenia, z którego wynika że powyżej
wskazane powiązania nie maia miejsca

Ofertę proszę złożyć drogą mailową z adnotacją w temacie maiła —„Oferta cenowa —wznowienie
katalogu informacyjnego ” do dnia 10 sierpnia 2017 do godz. 22.00 na adres: wpg@wintech.pl
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: p. Elżbieta M arek, tel. 882 012 104.
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego
zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub
jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
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