
 

 
 

       

     

       Słomniki , 14.02.2019 r 

 

 

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe  nr 02/2019 dotyczące  składu ,przygotowania do druku okładek 

próbników w wersji polskiej i angielskiej ,obróbka surowców będących zawartością próbnika oraz 

zszycie i sklejenie gotowych materiałów z folderem próbnika na targi Cosmoprof Bolonia  2019 r. 

(zasada konkurencyjności) 

 

Zamawiający – Paper&Nonwoven Mem Group Spółka z o.o. Sp.Komandytowa z siedzibą w 

Słomnikach ul. J.Poniatowskiego 50, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności  „dotyczącym zapytania ofertowego nr 02/2019 

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: 

1. Dane wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: 

Drukarnia Swarzędzka Stanisław i Marcin Witecki Sp. J. 

Ul. Pogodna 24 A 

62-020 Swarzędz 

Ilość punktów przyznanych w kryterium: „cena” –  70 pkt. 

Ilość punktów przyznanych w kryterium :,, termin płatności” –  20 pkt 

 Ilość punktów przyznanych w kryterium :,, termin wykonania” – 10 pkt 

Łączna ilość punktów: 100 pkt 

 

2. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i 

uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt) w oparciu o kryterium oceny ofert. 

 

 

 

Sporządził:  Karolina Kotkowiak 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Słomniki 30.08.2017 r.             

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2017r. dotyczące zakupu usługi doradczej w zakresie 

umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku rosyjskim. 

(zasada konkurencyjności) 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków UE na lata 2014 -2020 w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek 

produktowych – Go To Brand” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Paper&Nonwoven Mem Group Sp.z o.o. Sp. Komandytowa 

ul.Poniatowskiego 50 

32-090 Słomniki 

NIP 6821743490  REGON 121214470 



 

 
 

KRS 0000355441 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego – zasada konkurencyjności. 

 Kod i nazwa CPV: 

79411100-9 – Usługi doracze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS: 

W ramach zapytania wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia usługi doradczej w 

zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku rosyjskim, które będzie zawierała 

następujące elementy. 

− kultura biznesowa na rynku rosyjskim, 

− aspekty prawne ( na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów handlowych z 

kontahentami rosyjskimi, jakie dokumenty są wymagane przy eksporcie produktów z 

branży kosmetycznej, higienicznej z Polski do Rosji) 

− okreslenie potencjału rynku rosyjskiego – branża kosmetyczna, artykułów jednora 
 

  

IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność 

gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, 

bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd 

do CEIDG/KRS). 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są w stanie wykonać 

zamówienie,dysponują odpowiednimi zasobami kadrowymi, finansowymi, wiedzą i 

doświadczeniem.  

Podmiot powinien posiadać potencjał do świadczenia usługi doradczej w postaci: 

− oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego 

dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub działać bezpośrednio na docelowym 

rynku. 

 

 

V. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU: 

3. Brak możliwości składania ofert częściowych. 

4. Oferty należy składać drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej 

na adres biuro@panw.com.pl. Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w 

załączniku pozbawionym możliwości edycji. Oferta powinna zostać złożona na formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – oferty złożone w 

innej formie nie będą brane pod uwagę.  Potwierdzenie prosimy wysłać w formie pisemnej na 

adres firmy. 

5. Czas związania ofertą - do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu 

ofertowym. 

6. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w 

stosunku do Zamawiającego. 

7. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania. 

8. Wykonawca złoży  specyfikację opłat, z której musi wynikać rozkład poszczególnych 

kwot stanowiących całość kosztow za wykonanie usługi. 

9. Termin ważności oferty :  do 23.10.2017 r  

10. Miejsce odbycia szkolenia : do uzgodnienia z Zamawiającym 

11. Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim. 

12. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty. 

mailto:biuro@panw.com.pl


 
 

 

13. Oferty musi zawierać cenę całkowitą netto i brutto wyrażoną w PLN z 

uwzględnieniem cen jednostkowych , termin płatności 

11.       Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca 

 

 

VI. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA: 

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4. 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. 

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia 

oświadczeń stanowiących załączniki nr 2 i 3 do zapytania ofertowego. 
 
 
 
 

 

VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 23. 10.2017 r 

 

 

 VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY:   

 

RAZEM 100 pkt.= 80 pkt . Cena usługi netto/brutto + 20 pkt.Termin płatności  

Zastosowane wagi dla kryteriów: 

 a. Kryterium 1 – Cena usługi netto/brutto – waga 80 pkt. 

 b. Kryterium 2 – Termin płatności  - waga 20 pkt. 

  

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

Kryterium 1 - Cena usługi netto/brutto oznacza punktowanie max 80 pkt za najniższą cenę 

netto/brutto usługi: Liczba punktów dla badanej oferty (PB) zostanie obliczona wg 

następującego wzoru: PB = (Cena netto/brutto oferty najtanszej/Cena netto/brutto oferty 

badanej) x 80 pkt. 

 

Kryterium 2  - Termin płatności oznacza punktowanie max 20 pkt.za zadeklarowany 

najdłuższy termin płatności dokumentów księgowych , tj. 

        *    Termin płatności 1-14 dni   -  ocena 1 pkt. 

• Termin płatności 15- 21 dni  -  ocena 5 pkt. 

• Termin płatności 22- 30 dni   -  ocena 10 pkt. 

• Termin płatności 31 – 45 dni  -  ocena 15 pkt. 

• Termin płatności conajmniej 46 dni  -  ocena 20 pkt. 



 

 
 

 

a. : 

Paper&Nonwoven Mem Group Sp.z o.o. Sp.Komandytowa 

ul.Poniatowskiego 50, 32-090 Słomniki 

b. Poczta elektroniczna: 

Adres e-mail: biuro@panw.com.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. Nr.1 do zapytania ofertowego   

 

 

 

                                                                             ……………….,dnia…………….roku 
                                                                                  (miejscowość)            (data) 

 

 

Paper&Nonwoven Mem Group Sp. z o.o. 

Sp. Komandytowa, 

,u. Poniatowskiego 50, 32-090 Somniki 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zakup usługi doradczej związanej z 

umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy na rynek rosyjski . 



 
 

 

 

 

1. Dane oferenta: 

 a. Pełna nazwa oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym 

…...................................................................................................................................................

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

 b. Adres oferenta , zgodnie z dokumentem rejestrowym 

…...................................................................................................................................................

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

 c. Dane kontaktówe – nr telefonu ….................................................................... 

   

 d. Adres e-mail ….............................................................................................. 

 e. Adres strony internetowej …........................................................................... 

 f. Osoba kontaktowa w sprawie ofert …............................................................ 

2. Data sporządzenia oferty: …........................................................................................... 

3. Cena zamówieniaw PLN , stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego: 

 Usługa doradcza w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku 

rosyjskimi 

 cena netto w PLN......................................cena brutto w PLN....................................                                     

 

4. Termin płatności:............................................................................................................. 

 

 

 5. Proponowany termin przeprowadzenia usługi doradczej................................................ 

6. Proponowane miejsce przeprowadzenia usługi doradczej................................................ 

7. Termin ważności oferty: 

Niniejsza oferta ważna jest do dnia …................................................................... 

 

7. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu oraz posiadamy 

doświadczenie i zasoby niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. 

8.Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 

żadnych zastrzeżeń. 

9.Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

10.Zobowiązuję(jemy) się do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia 

w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

11.Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w 

zamówieniu. 



 

 
 

7.Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu 

ofertowym i ofercie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Wraz z ofertą składam(y) następujące oświadczenia i dokumenty: 

Załącznik: 

 

1)………………………………………………………………………………………………

………. 

2)………………………………………………………………………………………………

……….. 

3)………………………………………………………………………………………………

…………. 

 

…………………………………………… 

                                                                                                    Miejscowość / Data 

 

 

…………………………………………… 

                                                                                 Podpis /Pieczęć oferenta 
 

 

 

 

 

Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego 

 

OŚWIADCZAMY, IŻ: 

 

Lp. Zakresoświadczenia Zaznacz/Uzasadnij 

1. Jesteśmy podmiotem: 

czynnie prowadzącym działalność gospodarczą 

tj: 

(weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS) 

 

Posiadamy wpis do KRS  TAK 

Posiadamy wpis do CEIDG  TAK 

Posiadamy inny wpis, jaki?………… TAK 

Jesteśmy osobą fizyczną   

prowadząca działalność gospodarczą  TAK 

Jesteśmy jednostką organizacyjną posiadającą 

zdolność prawną prowadząca działalność 

gospodarczą  TAK 

Jesteśmy osobą prawną   

prowadząca działalność gospodarczą  TAK 

  
 



 
 

 

2 Nie jestem (jesteśmy) powiązani z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury 

wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 TAK 

 

3 Deklarujemy czas związania ofertą do końca 

terminu jej ważności określonego w zapytaniu 

ofertowym. 

 TAK 

4 Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego 

nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 

 TAK 

5 Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na określonych 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

 

 TAK 

 

  

 

 

 

…………………………………………… 

                                                                                                       Miejscowość / Data 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

                                                                                      Podpis /Pieczęć oferenta 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

  

Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia 

 

 

Ja/my niżej podpisany/i w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentuję/my 

…………………………..(zwanego dalej Oferentem) w związku z zapytaniem ofertowym  

oświadczam/y, że: 

Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej 

zapytaniem ofertowym. 

Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie 

jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte 

zarządzeniem komisarycznym lub sądowym. 

Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne. 

Urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 



 
 

 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/my niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdego z powyższych oświadczeń. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

                                                                                                    Miejscowość / Data 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

                                                                                 Podpis /Pieczęć oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


