Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość

”Ł & K”
K. ŁASZKIEWICZ, W. KOŚCIAN SPÓŁKA JAWNA,
UL. PÓŁNOCNA 14,
98-100 ŁASK
ZAPYTANIE OFERTOWE

Łask, 03.09.2014 r.

W związku z realizacją projektu: „Rozwój działalności eksportowej firmy ”Ł&K” poprzez
wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka ,
Działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap II, w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka
na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wydruk katalogów na rynek
docelowy austriacki i niemiecki w ilości 5000 szt.
Katalog zawiera 32 strony o wymiarach 235x220 mm, wydrukowane na papierze 150 g/m2
wg dostarczonego wzoru.
Wydruk należy wykonać w dwóch etapach po 2500 szt. Pierwszy etap należy wydrukować do
15.10.2014 a drugi do 31.01.2015 r.
Planowany zakup zewnętrznej usługi obejmować powinien następujący zakres:
- cenę za wydruk katalogów w niemieckiej wersji językowej.
Złożona oferta powinna zawierać:
1. nazwę i adres oferenta,
2. specyfikację i cenę netto wykonania usługi.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona
pieczątką firmową.
Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie
zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
Termin składania ofert upływa w dniu: 12.09.2014 r.
Termin ważności oferty: 31.01.2015
Dopuszczone jest rozpatrywanie ofert częściowych
Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć
wpływ na treść składanych ofert.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
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Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w
oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku
uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście
rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na
liście).

