
 

 

 
 

Słomniki 22.08.2019 r.  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2019r. dotyczące przygotowania i produkcji 
materiałów reklamowych  na targi Cosmoprof ASIA 2019 r  

(zasada konkurencyjności) 
 

Ogłoszenie zapytania ofertowego na zakup usługi i dostawę działań 
informacyjno-promocyjnych projektu w ramach POIR 3.3.3 poprzez przygotowanie i 

produkcję materiałów  reklamowych  
 
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: 
79822500-7  Usługi projektów graficznych 
79960000– 1  Usługi fotograficzne i pomocnicze 
39294100– 0  Artkuły informacyjne i promocyjne 

 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS: 

 
Przedmiotem zamówienia jest  
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Przygotowanie i produkcja materiałów promocyjnych 
a. Długopisy reklamowe z logo firmy 
d. Torby reklamowe oznakowane logotypem 
 
Specyfikacja produkcji materiałów promocyjnych  

a. Długopisy reklamowe z nadrukowanym logotypem oraz logotypem dotacyjnym 
− nakład : 700  szt.  
− automatyczny, 
− materiał- ABS 
− zawartość : wkład czarny bądź niebieski 
− wymiary +/-2mm – fi 1,3cm, długość 14 – 15  cm 
− waga: około 0,012 kg 

 



 

 
− kolor: biały, dodatki różowe 
− znakowanie: tampon  
− pole znakowania około 45 mm x 7 mm 
− nadruk : 2 - jeden kolor z jednej strony  
− odblokowanie wkładu: przekręcenie 

Produkcja długopisów musi być poprzedzona wysłaniem zdjęcia proponowanego 
produktu  oraz akceptacją  przez Zamawiającego.

 
d. Torba reklamowa duża oznakowana logotypem Cosmoprof Asia 2019 r. 
− nakład : 300 szt. 
− format : A3 pion – 350mm x 430mm x 100mm 
− papier: kreda mat 170g 
− zadruk : druk jednostronny kolorowy(4/0), PANTONE 3527C - LOGO 
− uszlachetnienie: folia błysk 
− kolor sznurka :  lub szary lub różowy 
− kolor torby: kolor szary  paleta PANTONE 2476 C 
− oczka metalowe: mogą lecz nie muszą być  

Właściwa produkcja toreb reklamowych musi zostać potwierdzona wysłaniem zdjęcia         
proponowanego produktu oraz akceptacją przez Zamawiającego. 

e. Torba reklamowa mała oznakowana logotypem Cosmoprof Asia 2019 r. 
-      nakład : 300 szt. 
− format : A4 pion – 240mm x 350mm x 100mm 
− papier: kreda mat 170g 
− zadruk : druk jednostronny kolorowy(4/0) PANTONE 3527C - LOGO 
− uszlachetnienie: folia błysk 
− kolor sznurka :  szary lub różowy 
− kolor torby : szary, paleta PANTONE 2476 C 
− oczka metalowe: mogą lecz nie muszą być 

Właściwa produkcja toreb reklamowych musi zostać potwierdzona wysłaniem zdjęcia         
proponowanego produktu oraz akceptacją przez Zamawiającego.  
 

 
 
 
 
  

 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
V. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU: 
1. Brak możliwości składania ofert częściowych. 
2. 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. 
3. Czas związania ofertą - do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu            
ofertowym. 
4. Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w          
stosunku do Zamawiającego. 
5. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania. 
6. Wykonawca złoży szczegółową specyfikację opłat, z której musi wynikać rozkład          
poszczególnych kwot stanowiących całość kosztów za wykonanie usługi. 
7. Termin ważności oferty do 15.11.2019 r. 
8. Oferty należy składać w języku polskim 
9. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty. 
10. Oferty musi zawierać cenę całkowitą netto i brutto wyrażoną w PLN z            
uwzględnieniem cen jednostkowych, termin wykonania zamówienia liczony w dniach         
kalendarzowych , 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. 
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VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: Data: 20.09.2019 r. 
 

 
 VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY:  
 
RAZEM 100 pkt.= 70 pkt . Cena usługi netto/brutto + 20 pkt. Termin płatności + 10 pkt.                 
Termin wykonania zamówienia – łączny termin wykonania zamówienia liczony w          
dniach kalendarzowych  
Zastosowane wagi dla kryteriów: 

a. Kryterium 1 – Cena usługi netto/brutto – waga 70 pkt. 
b. Kryterium 2 – Termin płatności - waga 20 pkt. 
c. Kryterium 3 – Termin realizacji zamówienia – 20 pkt. 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 
Kryterium 1 - Cena usługi netto/brutto oznacza punktowanie max 70 pkt za najniższą cenę              
netto/brutto usługi: Liczba punktów dla badanej oferty (PB) zostanie obliczona wg           
następującego wzoru: PB = (Cena netto/brutto oferty najtańszej/Cena netto/brutto oferty          
badanej) x 70 pkt. 
 
Kryterium 2 - Termin płatności oznacza punktowanie max 20 pkt.za zadeklarowany            
najdłuższy termin płatności dokumentów księgowych , tj. 

       *    Termin płatności 1-14 dni   -  ocena 4 pkt. 
● Termin płatności 15- 21 dni  -  ocena 8 pkt. 
● Termin płatności 22- 30 dni   -  ocena 12 pkt. 
● Termin płatności 31 – 45 dni  -  ocena 16 pkt. 
● Termin płatności co najmniej 46 dni  -  ocena 20 pkt. 

Kryterium 3 - Termin wykonania zamówienia – łączny termin wykonania zamówienia           
liczony w dniach kalendarzowych (suma dla realizacji zamówienia na długopisy firmowe,           
torby reklamowe) oznacza punktowanie max 10 pkt. za najkrótszy termin wykonania           
zamówienia spośród złożonych ofert . Liczba punktów dla badanej oferty (TB) zostanie            
obliczona wg następującego wzoru: TB =( Najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród           
złożonych ofert/ Termin wykonania zamówienia w ofercie badanej ) x 10 pkt. 
 
Zleceniobiorca, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie wszystkich kryteriów i jego            
oferta będzie spełniała wszystkie warunki zamówienia określone w punkcie V Warunki           
składania ofert w postepowaniu i wymagania zamówienia określone w punkcie          
II Przedmiot zamówienia i jego opis , zostanie wybrany do realizacji zamówienia. 
 
 
 IX.WARUNKI ZMIANY UMOWY. 
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy , w przypadku gdy nastąpi zmiana            
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację          
przedmiotu umowy. 

 



 

 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku ,gdy zmiana nie           
prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których        
Zamawiający , działając z należytą starannością, nie mogł przewidzieć 

b. wartość zmiany nie przekracza 50% procent wartości zamówienia określonej          
pierwotnie w umowie. 
 
 
 
X.  TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
 
 

Do dnia :  29.08.2019 r do końca dnia 
 
 

liczy się data wpływu e-maila na adres biuro@panw.com.pl 
 
 
Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy           
oraz w oryginale pocztą listową/kurierską. 

 
a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji): 

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, 
ul. Poniatowskiego 50, 32-090 Słomniki 

 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na przygotowanie oraz produkcję 

materiałów promocyjnych na targi Cosmoprof Asia 2019 r. 
 

 
1. Dane oferenta: 

a. Pełna nazwa oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym 
…...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

b. Adres oferenta , zgodnie z dokumentem rejestrowym 
…...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

c. Dane kontakt0we – nr telefonu ….................................................................... 
 

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

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

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

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

3. Cena zamówienia w PLN , stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego: 

 



 

 
a. przygotowanie i produkcja materiałów promocyjnych -       

- długopis firmowy - cena netto za 1szt........................... cena brutto za 1 szt.….............             
razem za 700szt. – cena netto …............................cena brutto.......................................... 

- torba reklamowa duża  - cena netto za 1 szt.…..................cena brutto za 1 szt.…..... 

razem za 300 szt. – cena netto …................................cena brutto............................... 

- torba reklamowa mała  – cena netto za 1 szt................cena brutto za 1 szt................ 

razem za 300 szt. – cena netto.........................................cena brutto.......................................... 

 

 

 

ŁĄCZNA CENA CEŁEGO ZAMÓWIENIA  

 

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

 

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

5. Termin wykonania zamówienia liczony w dniach kalendarzowych: 

- długopisy firmowe -.......................................................................................... 

- torby reklamowe duże  - ….......................................................................................... 

- torby reklamowe małe -....................................................................................... 

 

6. Termin ważności oferty: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu oraz posiadamy          
doświadczenie i zasoby niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. 

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

3.Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego        
przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

4.Zobowiązuję(jemy) się do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia        
w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

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

6.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. 

7. 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. Zakres oświadczenia 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    

 
 

 
 
 
 
 

◻ TAK 
 

 



 

 
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. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


