17.05.2012

Zapytanie ofertowe
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z prośbą o wycenę usługi przygotowania do druku
(opracowanie kreacji) oraz emisji ogłoszenia o charakterze artykułu sponsorowanego dotyczącego
realizacji projektu „Z teorią w praktykę program rozwoju oferty dydaktycznej WWSI we współpracy z
pracodawcami”, kod CPV 79970000-4 - usługi publikacji.
Szczegóły zamówienia:
Przygotowanie do druku (opracowanie kreacji na podstawie tekstu źródłowego dostarczonego
przez zamawiającego) oraz emisja ogłoszenia o charakterze artykułu sponsorowanego w
czasopiśmie poświęconym informatyce.
Termin publikacji ogłoszenia w okresach:
1.07.2012 - 31.07.2012 – I emisja
1.08.2012 – 31.08.2012 – II emisja
Częstotliwość wydawania czasopisma: miesięcznik lub dwutygodnik
Czasopismo kolorowe o zasięgu ogólnokrajowym o minimalnym nakładzie 40 000 egzemplarzy
Wielkość artykułu – pół strony, prawa
Publikacja w pierwszej połowie czasopisma
Ogłoszenie musi zawierać 3 logotypy: POKL, WWSI, UE (dostarczone przez zamawiającego)
Kryteriami wyboru oferty będą:
1. cena za całości zamówienia - waga 50 punktów
(obliczana według wzoru x=(y/z)*50 gdzie: y = najniższa zaproponowana cena za usługę, z =
cena zaproponowana przez oferenta)
2. nakład czasopisma - waga 50 punktów
(obliczana według wzoru x=(y/z)*50 gdzie: y = nakład ocenianego oferenta, z = najwyższy
zaproponowany nakład w zapytaniu
Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty zgodnej ze wzorem na adres mprzybysz@wwsi.edu.pl do dnia
28 maja br. do godziny 15:00. Do wyceny prosimy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o braku
występowania powiązań kapitałowych z Zamawiającym, stanowiący załącznik nr1 poniższego
zapytania. Wszelkich informacji związanych z zapytaniem udziela Pan Michał Przybysz, tel.: 22 489 64
34
Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
- nie złoży oświadczenia Wykonawcy o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z
Zamawiającym (załącznik nr1).
Oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu, w przypadku gdy:
- oferta Wykonawcy wpłynie po terminie,
- oferta Wykonawcy nie będzie zgodna ze specyfikacją zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Płatność regulowana
będzie przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy podany w fakturze, w terminie 14
dni licząc od daty otrzymania faktury.
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Sposób przygotowania oferty
Oferty należy sporządzić w formie tabeli według wzoru zamieszczonego poniżej:

Tytuł dziennika:

Proponowany termin
emisji

Nakład czasopisma

Cena brutto za
przygotowanie do druku i
emisję ogłoszenia (PLN)
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Załącznik 1

........................................................................
NAZWA WYKONAWCY
........................................................................
ADRES SIEDZIBY
........................................................................
NR TELEFONU

Oświadczenie Wykonawcy
o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn.
Przygotowanie do druku (opracowanie kreacji) oraz emisja ogłoszenia o charakterze artykułu
sponsorowanego dotyczącego realizacji projektu „Z teorią w praktykę program rozwoju oferty
dydaktycznej WWSI we współpracy z pracodawcami”
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca nie jest
powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo, w szczególności poprzez:
a)
b)
c)
d)

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
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.

………………………………………………..
Miejsce i data

……………………………………………………
Podpisano
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)*

* podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.
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