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Zapytanie ofertowe 

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zwraca się z zapytaniem o wycenę kosztów 
opracowania oraz emisji reklamy graficznej w prasie o zasięgu ogólnopolskim związanej 
z promocją projektu: ”Z teorią w praktykę - program rozwoju oferty dydaktycznej WWSI we 
współpracy z pracodawcami”, współfinansowanego ze środków UE. - kod CPV 79970000-4. 

Szczegółowy zakres zamówienia: 

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu reklamy graficznej oraz jej 
publikacja w dodatku do gazety codziennej o zasięgu ogólnopolskim poświęconym 
edukacji, karierze lub pracy. Nakład średnio-tygodniowy gazety min. 180 tys. 
egzemplarzy.  

 Projekt oraz opracowanie techniczne komunikatu na podstawie materiałów 
źródłowych dostarczonych przez zamawiającego. 

 Ogłoszenie kolorowe o minimalnej powierzchni 200cm² 

 Ogłoszenie musi zawierad 3 logotypy (POKL, UE, WWSI) oraz hasło o 
współfinansowaniu projektu. 

L.p. Pozycja zamówienia Termin realizacji 

1. Publikacja i opracowanie projektu 
reklamy graficznej Konferencji pn. „Od 
studenta do specjalisty Business 
Intelligence” realizowanej w terminie 
8.12.2011r. 

Realizacja w 2 edycjach: 

1. 21 listopada 2011 – 25 listopada 2011 
2. 28 listopada 2011 – 2 grudnia 2011 

2. Publikacja i opracowanie projektu 
reklamy graficznej Konferencji pn. 
„Infoskop 2012”  

Realizacja w 2 edycjach: 

1. 12 marca 2012 – 16 marca 2012 
2. 19 marca 2012 – 23 marca 2012 

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
powyższych terminów realizacji o +/- 2 tygodnie, o 
czym poinformuje wykonawcę nie później niż 1 lutego 
2012 roku. 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 
Kryterium oceny ofert będzie cena brutto za całośd zamówienia – waga 100%. Wszelkich 
informacji związanych z zapytaniem udziela Pan Michał Przybysz, mprzybysz@wwsi.edu.pl 
tel. 22 489 64 34 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Płatności 
regulowane będą przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy podany w 
fakturze, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury. 

Jeśli są Paostwo zainteresowani, prosimy o przesłanie oferty do dnia 26.10.2011 r. do godz. 
14:00 na adres mprzybysz@wwsi.edu.pl 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” 
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