
  

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 01.06.2015 

na promocję projektu kanałami tradycyjnymi. 

1. Zamawiający 

 

 SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek 

ul. Mickiewicza 59 

40-085 Katowice 

NIP 9542474897 

REGON 278229112 

 

2. Przedmiot zamówienia 

 

W związku z realizacją projektu „Automatyzacja procesów monitorowania maszyn 
systemem SRT wraz z automatyzacją procedur serwisowych.”  zgłoszonego do 
dofinansowania w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu 
B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  zgodnie z Umową nr UDA-
POIG.08.02.00-24-042/13-00  Zamawiający ogłasza konkurs ofert na promocję projektu 
kanałami tradycyjnymi, tj.: 

 Przygotowanie projektu folderów reklamowych promujących system SRT, 

 Drukowanie folderów – 500szt. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert obejmujących część przedmiotu zamówienia 
określonego powyżej. 

 

3. Wymagania Zamawiającego 

 

Od Oferenta wymaga się prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie 
obejmującym przedmiot zapytania. 

4. Termin realizacji 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.07.2015, przy czym preferowane będą 
oferty z krótszym terminem realizacji. 

 



  

 

5. Sposób przygotowania oferty 

 

Przyjmowane będą wyłącznie oferty złożone pisemnie (w tym elektronicznie). 

Oferta musi zawierać datę ważności oferty nie krótszą niż 30 dni od jej złożenia. 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania 

Oferta powinna być: 

 opatrzona pieczęcią firmową 

 posiadać datę sporządzenia 

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP 

 podpisana czytelnie przez oferenta 

 



  

 

6. Sposób, miejsce  i termin składania oferty 

 

W formie papierowej 

 

Osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
lub kurierskiej na  adres siedziby Zamawiającego: 

 SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek 

ul. Mickiewicza 59 

40-085 Katowice 

 

Elektronicznie 

 

Pocztą elektroniczną na adres: 
grzegorz.pawlowski@srtime.pl. 

 

Termin składania ofert 

 

01.06.2015 do 30.06.2015 do godz. 16:00 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 



  

 

7. Kryteria oceny ofert  

Cena wykonania 100% 

 

8. Osoby upoważnione do kontaktu 

Dodatkowych informacji 
udziela 

Grzegorz Pawłowski,  

e-mail :  grzegorz.pawlowski@srtime.pl 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 częściowego skorzystania z oferty 

 nieskorzystania z oferty 

 unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. 



  

 

 

Formularz ofertowy (wzór) 

 

Oferent: 

Nazwa oferenta  

Adres oferenta  

Telefon  

NIP  

Data sporządzenia  

Data ważności  

 

Oferta: 

I. Koszt wykonania: ………………………………….. 

 

II. Termin wykonania: ……………………………….. 

Podpis:   

 



  

 

Oświadczenie o niepowiązaniu z Zamawiającym w sposób osobowy lub 
kapitałowy.  

 

Oświadczam(y), ze nie jestem/jesteśmy powiązany/powiązani kapitałowo lub osobowo z 
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:  

 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadanie udziałów lub co najmniej 5 % akcji;  

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika;  

 pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Oświadczenie dotyczące posiadanego doświadczenia 

 

Oświadczam(y), iż posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji 
przedmiotowego zamówienia.  

 

 Miejscowość, data 

.................................................................... 

 

 

 Pieczęć firmowa:       

 

 

 

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

 

.................................................................... 


