
 
 

Zapytanie ofertowe 

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza do składania ofert na dostarczenie 

materiałów promocyjnych konferencji panelowych „BI 2011” oraz „Infoskop 2012”. Zakup 

realizowany będzie w ramach projektu pn.: ”Z teorią w praktykę - program rozwoju oferty 

dydaktycznej WWSI we współpracy z pracodawcami”, współfinansowanego ze środków UE. 

Kod CPV- 22462000-6 

 

Wybór oferty do realizacji nastąpi 3 listopada 2011r. 

Kryterium oceny ofert będą: 
1. cena brutto za całośd zamówienia – waga 50%, obliczona wg wzoru: najniższa cena w 

postępowaniu/cena ocenianego wykonawcy x 50 pkt, maksymalna ilośd punktów w tym 
kryterium – 50,  

2. Doświadczenie w realizacji zleceo dla instytucji z branży edukacyjnej – waga 30%, 
obliczona według wzoru: ilośd zrealizowanych usług ocenianego wykonawcy/najwyższa 
wykazana ilośd w postępowaniu x 30 pkt, maksymalna ilośd punktów w tym kryterium – 
30. 

3. Jakośd port folio oferenta  – (waga 20%) adekwatnośd przesłanych materiałów do 
przedmiotu i charakteru zamówienia (m.in. dobór elementów graficznych oraz ich 
kompozycja związane z przedmiotem zamówienia, zastosowane materiały w kontekście 
zamierzonego przekazu informacyjnego w niniejszym postępowaniu). 

 

Jeśli są Paostwo zainteresowani, prosimy o przesłanie oferty według wzoru będącego 
załącznikiem do niniejszego zapytania do dnia 2.11.2011 r. do godz. 12:00 na adres 
mprzybysz@wwsi.edu.pl 

Do przesłanej oferty należy załączyd przykłady wykonanych projektów (portofolio) dla branży 
edukacyjnej oraz referencje od kontrahentów. Wszystkie dokumenty wymagane w zapytaniu 
należy przesyład na podany adres e-mail w wersji elektronicznej.  

 

L.p. Pozycja zamówienia 
 

Ilośd Termin 
dostarczenia  (nie 
później niż) 

1. Projekt i wydruk plakatów informujących o konferencji 
Business Intelligence 2011 (Format 580x780mm; kolor: 4 + 0 
CMYK + lakier ochronny, papier: 170g) 

50 szt.  16.11.2011r. 

2. Projekt i wydruk ulotek informujących o konferencji  Business 
Intelligence 2011 (Format A4; kolor: 4 + 0 CMYK + lakier 
ochronny, papier:  170g) 

500 
szt. 

16.11.2011r. 

3. Projekt i wydruk plakatów informujących o konferencji 
Infoskop 2012 (Format 580x780mm; kolor: 4 + 0 CMYK + lakier 
ochronny, papier:  170g) 

50 szt.  1.03.2012r. 

4. Projekt i wydruk ulotek informujących o konferencji   Infoskop 
2012  (Format A4; kolor: 4 + 0 CMYK + lakier ochronny, papier:  
170g) 

500 
szt. 

 1.03.2012r. 

mailto:mprzybysz@wwsi.edu.pl


 
 

Wszelkich informacji związanych z zapytaniem udziela Pan Michał Przybysz, 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. 

 


