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FLASH-BUTRYM SP.J.       Skarbimierzyce, dn. 2017-03-08 

ul. Wiosenna 18 

72-002 Skarbimierzyce 

 

NIP: 852 -182 -13 -82 

tel: +48 505 870 761 

e-mail: projekt@flash-butrym.pl 

 

 

 
Dotyczy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

Projekt pn.: „Realizacja strategii ekspansji na rynek Czarnogóry przez firmę Flash-Butrym Sp.J..” 

 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Na druk materiałów dedykowanych do promocji firmy na targach oraz podczas misji 

gospodarczej do Czarnogóry 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a sprzedawcą w walutach obcych. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego 
bez podania przyczyny. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, do wycofania/unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie 
trwania, bez podania przyczyny. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wydrukowanie materiałów reklamowych w postaci katalogów oraz 
wizytówek.  
 
Wymagania minimalne: 
 

1. Katalog I 
a. Broszura A4 210x297mm 
b. 32 strony + 4 strony okładki 

 Środek – kolorystyka (4/4, CMYK/CMYK), papier kreda 130gsm 

 Okładka - kolorystyka (4/4, CMYK/CMYK), papier kreda 250gsm + laminat błysk (1/0) 
c. Oprawa zeszytowa po długim boku 
d. Nakład 2000sztuk 

 
2. Katalog II 

a. Broszura A4 210x297mm 
b. 32 strony + 4 strony okładki 

 Środek – kolorystyka (4/4, CMYK/CMYK), papier kreda 130gsm 

 Okładka - kolorystyka (4/4, CMYK/CMYK), papier kreda 250gsm + laminat błysk (1/0) 
c. Oprawa zeszytowa po długim boku 
d. Nakład 2000sztuk 

 
3. Wizytówka 

a. Wymiar 90x50mm 
b. Papier mat 350gsm 
c. Nakład 4x 500sztuk 

 
Materiały reklamowe powinny zostać wydrukowane w całości do dn. 27 marca 2017. 
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Uwaga: 

Podane powyżej parametry techniczne należy traktować, jako wymagania minimalne w zakresie ich 

standardu i funkcjonalności. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez produkt 

równoważny zamawiający rozumie produkt, który ma te same parametry techniczne, jakościowe, użytkowe i 

estetyczne w stosunku do zamawianego, bądź lepsze. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego 

zamawiający uzna jedynie taki, który posiada parametry te same, co produkt opisany przez Zamawiającego lub 

lepsze. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

Przygotowanie oferty: 
 

1. Oferent może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, 
2. Oferta powinna zawierać: 
3. Nazwę, adres i dane kontaktowe Oferenta, 
4. Datę sporządzenia,  
5. Cenę wynajmu (netto i brutto), 
6. Termin ważności oferty, 
7. Opis parametrów technicznych przedmiotu zamówienia. 
8. Informację o braku powiązań Oferenta z Zamawiającym (Załącznik nr 2) 

 
Przykładowy projekt oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 
 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Termin złożenia oferty: do dnia 16.03.2017r godzina 24.00 czasu lokalnego. 
2. Termin ogłoszenia wyników: do dnia 17.03.2017r. 
3. Termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni. 
4. Miejsce składania ofert: Flash-Butrym Sp.J., ul. Wiosenna 18, 72-002 Skarbimierzyce. 
5. Sposób składania ofert: w formie pisemnej w języku polskim, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: 

projekt@flash-butrym.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie firmy Flash-Butrym Sp. J.: ul. Wiosenna 18, 72-002 
Skarbimierzyce. 

6. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 
7. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, o czym zobowiązany 

jest pisemnie poinformować zamawiającego. 
8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 
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OCENA OFERT 
 

1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, 
2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen, 
3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

 

Lp. Nazwa Waga, ilość punktów 

1 Najniższa cena netto 100 

 RAZEM 100 

 

1. Najniższa cena netto: 
 

𝑃𝐶 =
𝐶𝑁 × 𝑤𝑎𝑔𝑎

𝐶𝑅
 

 

Opis: 

𝑃𝐶 − 𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑧𝑛𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑧𝑎 𝑘𝑟𝑦𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 

𝐶𝑁 − 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑘𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑛𝑖𝑒𝑗𝑠𝑧𝑒𝑗 

𝐶𝑅 − 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑧 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑟𝑜𝑧𝑝𝑎𝑡𝑟𝑦𝑤𝑎𝑛𝑒𝑗 

𝑊𝑎𝑔𝑎 − 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑧 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej 
kryteria. 
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ZAŁĄCZNIK nr 1: PRZYKŁADOWY FORMULARZ OFERTY 
 
Nazwa Wykonawcy  

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

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

 

Adres: (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu) 

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

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

 

TEL. ………………………………… 

FAX …………………………………. 

NIP …………………………………. 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia …………. na dostawę: …………… (……….. szt.) 

 

1. Oświadczam, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym i składam ofertę na 
wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia za: 

 

WARTOŚĆ (ŁĄCZNIE) OFERTY BRUTTO: …………………………… ZŁ  

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………….) 

PODATEK VAT W WYSOKOŚCI             .............TJ. ………………………. 

CENĘ NETTO: …………………………………………………………………………………… ZŁ  

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………….). 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, poznałem zakres 
zamówienia i uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty. 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
4. Oświadczam, że cena przedstawiona w ofercie jest zgodna z cena rynkową. 
5. Oświadczam, że na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na następujących zasadach: 

a. termin gwarancji ……………………………………… 
b. warunki gwarancji …………………………………… 
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6. Oświadczam, że opis parametrów oferowanego sprzętu stanowi załącznik do niniejszej oferty. 
 

Miejscowość, ………………., dn. …………………………… 

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

(podpis i pieczęć Oferenta) 

 

Załącznik do oferty 

 

Parametry oferowanego sprzętu: 

……………………. (…………. szt.) 

 

Podstawowe dane techniczne: 

………………………………. 

 

Miejscowość, ………………., dn. …………………………. 

 

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

(podpis i pieczęć Oferenta) 
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ZAŁĄCZNIK nr 2: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH MIĘDZY OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM 

 

       Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie dotyczące zakupu Formy wtryskowej do wytwarzania profili z 

aluminium ciągnionego oświadczam, że jestem/nie jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – 

Flash-Butrym Sp.J.  

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 przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, 

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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

 

 

…………………………………  

Podpis Oferenta 

 

* - odpowiednie skreślić 


