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Gdańsk, 16.03.2017 r. 

Zamawiający:  

Sinutronic Sp. z o.o. 
ul. Asesora 86 
80-119 Gdańsk 
NIP 583-316-19-59 
REGON 221949724 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi druku plakatów do 
oklejenia stoiska na targach EXPOMED EURASIA 2017, odbywających się w terminie 30.03-02.04.2017 
w Istambule (Turcja). 

Zakup dokonany jest w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji 
innowacyjnych przedsiębiorstw", poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek 
produktowych– Go to Brand", III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. 

Tytuł Projektu: Wzrost rozpoznawalności marki produktowej firmy Sinutronic Sp. z o.o. na rynku 
międzynarodowym poprzez udział w programie promocji branżowej. 

Tryb zamówienia: 

Zamówienie będzie przeprowadzone w trybie postępowania ofertowego.  

Przedmiot zamówienia: 

Zakup usługi druku plakatów do oklejenia stoiska targowego podczas EXPOMED EURASIA 2017, 30.03-
02.04.2017, Istambuł/Turcja. 

Kod CPV 

22000000-0 – druki i produkty podobne  

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakup usługi druku pięciu plakatów o wymiarach 95,5 cm x 138 cm każdy oraz dwa plakaty z logo Marki 
Polskiej Gospodarki o wymiarach 31 x 238 cm, zgodnie z projektami przesłanymi przez Zleceniodawcę. 
Gramatura papieru użytego do wydruku powinna zawierać się pomiędzy 70 a 115 g/m2. Wszystkie 
wydruki będą wykonywane w kolorze. 

W przypadku zmian w projekcie, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zleceniodawcę  
o konieczności ich wprowadzenia i uzyskać jego zgodę w celu realizacji zamówienia. Wszelkie zmiany 
dokonane bez wiedzy Zleceniodawcy zostaną uznane za niezgodne z zamówieniem. 
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Warunki udziału w postepowaniu: 

I. Warunki, dotyczące oferty:  

1. Złożona oferta powinna zawierać: 

- nazwę i adres oferenta, 

- datę sporządzenia, 

- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto w PLN, 

- termin ważności oferty, 

- warunki i termin płatności, 

- podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu lub upoważnionego pełnomocnika wraz z 
pieczątką imienną i firmową 

2. Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym (Załącznik nr 3) w języku polskim. 

3. Oferta powinna być ważna minimum 20 dni od dnia wystawienia oferty. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do 
unieważnienia postepowania bez podania przyczyny. 

II. Warunki, dotyczące oferenta: 

1. Oferent, składając ofertę załączy do oferty oświadczenie o braku powiązań osobowych i 
kapitałowych w stosunku do Zamawiającego (załącznik nr 1). 

2. Oferent złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia (załącznik nr 2) 

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Lp. Nazwa Waga – ilość punktów 

1. Cena 100 

 
Maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania: 100 

 

Kryterium 1. Cena: 

Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie ceny netto za realizację całego zamówienia według 
następującego wzoru: 

Liczba punktów = cena netto najtańszej oferty/cena netto badanej oferty  x waga kryterium 

Za najkorzystniejszą ofertę zostaje uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i zdobędzie największa 
liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów.    

Wybór oferty udokumentowany zostanie protokołem, do którego załączone zostaną zebrane oferty. 
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Termin, miejsce i sposób składania ofert: 

Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
kalina.garnik@sinutronic.eu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera na adres Zamawiającego 
lub osobiście do siedziby Zamawiającego (ul. Asesora 86, 80-119 Gdańsk). 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 23.03.2017 o godzinie 15.00 

W przypadku ofert wysyłanych pocztą lub dostarczanych osobiście liczy się data wpływu oferty do biura 
Zamawiającego. 

W przypadku ofert nadesłanych drogą elektroniczną, decyduje data i godzina wpływu oferty na 
skrzynkę e-mail Zamawiającego. 

 

Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: 

Kalina Garnik, kalina.garnik@sinutronic.eu, tel.: 58 305 40 80 

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w siedzibie Zamawiającego przy ul. Asesora 86 w Gdańsku, 
na stronie internetowej www.sinutronic.eu oraz na stronie www.parp.gov.pl/zamowienia-1420  

 

Z poważaniem, 

Kalina Garnik 

Sinutronic sp. z o.o. 
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Załącznik nr 1  

 

Dane oferenta:  

…………………………………….. 

…………………………………….. 

(nazwa, adres) 

 

Oświadczenie oferenta o braku powiązań 

Oferent oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo w stosunku do 
Zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Wnioskodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy lub 
osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 

Miejscowość i data                                                                  Podpis i pieczątka oferenta 
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Załącznik nr 2 

 

Dane oferenta:  

…………………………………….. 

…………………………………….. 

(nazwa, adres) 

 

Oświadczenie o zdolności oferenta do wykonania zamówienia 

Oferent oświadcza, że:  

1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem 
ofertowym.  

2. Posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

3. Nie jest przedmiotem wszczętego postepowania upadłościowego ani jego upadłość nie została 
ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte 
zarządzaniem komisarycznym lub sądowym.  

4. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne.  

5. Urzędujący członkowie organów/wspólnicy oferenta nie zostali prawomocnie skazani za 
przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenia zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 

 

 

Miejscowość i data                                                            Podpis i pieczątka oferenta  
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Załącznik nr 3 

 

Dane oferenta:  

…………………………………….. 

…………………………………….. 

(nazwa, adres) 

 

OFERTA 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.03.2017 r. 

Lp.  Przedmiot zamówienia Wartość netto  Wartość brutto  

1 Usługa transportowa   

Razem    

 

Wartość netto:  

VAT: 

Wartość brutto:  

 

 

 

 

  

Miejscowość i data                                                            Podpis i pieczątka oferenta  
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