Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warszawa; dnia 23 kwietnia 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”, współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1
„Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zwracamy się z zapytaniem ofertowym:
1. Zamawiający
Polsko-Japooska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
2. Przedmiot zamówienia
Wspólny słownik zamówieo CPV:
79340000- 9 Usługi reklamowe i marketingowe
79341000- 6 Usługi reklamowe
Przedmiotem zamówienia jest reklama w prasie ogólnopolskiej projektu „Uczelnia bliżej biznesu –
absolwent bliżej pracy”.
Zakres zamówienia obejmuje: reklamę w czasopiśmie Polityka w terminach: czerwiec i wrzesieo 2012r.,
co najmniej 4 emisje reklam, (2 emisje w wydaniach czerwcowych i 2 emisje w wydaniach wrześniowych
br.) na stronach redakcyjnych, w formacie nie mniejszym niż ¼ strony.
Materiał reklamowy będzie przygotowany przez zamawiającego.

3. Warunki udziału w postępowaniu
O udział w postępowaniu może ubiegad się firma, spełniająca następujące warunki:
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo;
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym a także osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
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3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziła szkody, nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie;
5. nie otwarto wobec niej likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
6. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
7. jej pracownicy nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
8. w przypadku której, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej;
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu
zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych;
9. wobec której sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10. oferent z zamawiającym nie ma powiązao osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury
wyboru oferenta a Zamawiającym, 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) pozostawieniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w
linii prostej, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków wymienionych w punktach od 1 do 10 są
„Oświadczenia” (załącznik Nr 1 i 3 do zapytania ofertowego).

4. Termin realizacji zamówienia: od 01 czerwca do 30 września 2012 r.

5. Miejsce realizacji zamówienia: Polsko-Japooska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych,
02-008 Warszawa ul. Koszykowa 86.
6. Kryterium oceny ofert:
Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena.
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7. Oferta powinna zawierad:
- oświadczenie – zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania
- formularz ofertowy – zgodny z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania
- oświadczenie o braku powiązao osobowych i kapitałowych zgodny z załącznikiem nr 3.
8. Sposób przygotowania ofert:
Oferent powinien sporządzid ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do
niniejszego zapytania (zał. nr 2). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferta musi zawierad:
a)
pełną nazwę oferenta,
b)
adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail do korespondencji oraz numer
NIP, REGON
c)
cena musi byd podana w PLN cyfrowo i słownie oraz byd wartością brutto,
d)
złożona oferta musi uwzględniad wszystkie zobowiązania, obejmowad wszystkie koszty i
składniki związane z wykonaniem zamówienia,
e)
cena ta będzie obowiązywad przez cały okres ważności oferty,
f)
oferta musi byd podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
oferenta,
g)
termin związania ofertą - 60 dni od terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścid napis:
„Oferta na reklamę prasową na potrzeby realizacji projektu „Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej
pracy” dla Polsko-Japooskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych”.

Ofertę można złożyd:
osobiście u Zamawiającego (pokój 105) lub
02-008 Warszawa;
faksem nr: 22 58 44 502
mailowo na adres: twardowski@pjwstk.edu.pl.

pocztą na adres Zamawiającego: ul. Koszykowa 86,

W przypadku braku zainteresowania z Paostwa strony ofertą, uprzejmie prosimy o potwierdzenie
rezygnacji z udziału w postępowaniu faksem, mailem lub listownie.
Kontakt:
Polsko-Japooska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Komórka ds. Projektów IIIp. pokój A2
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
Osobą uprawnioną do kontaktu z dostawcami jest:
Romuald Twardowski, e-mail twardowski@pjwstk.edu.pl tel. (22) 58-44-536.
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9. Termin złożenia oferty
Ofertę złożyd należy do dnia 10 maja 2012 r. do godz. 16.00, o terminie decyduje moment dostarczenia
oferty do Zamawiającego.

10. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy.
Informacja o wyniku postępowania w sprawie wyboru oferty zostanie przekazana wszystkim firmom
składającym ofertę.

11. Zasady płatności
Płatnośd dokonana będzie po każdej realizacji zamówienia, płatnośd nastąpi w terminie 14 dni od daty
przekazania Zamawiającemu faktury. Do zamówienia sporządzona będzie odrębna umowa.

12. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego
-

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyny.
Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu cen, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Przed upływem składnia ofert Wykonawca może wprowadzid zmiany do złożonej oferty po
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikowad treśd zapytania
ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
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Załącznik nr 1 – Oświadczenie
OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania ofertowego na realizację usługi związanej z reklamą prasową w
czasopiśmie Polityka realizowanego w ramach Projektu „Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki

oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności wymagane ustawowo.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał techniczny, a
także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie.
5. Nie otwarto wobec mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
7. Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
8. Jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki
komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie
zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
9. Jako podmiot zbiorowy sąd nie orzekł wobec mnie zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

…………………………………………………..………
miejscowośd i data

……………………………………………………………………..………………………………..
podpisy i pieczęcie osób
uprawnionych do reprezentowania Oferenta

………………………………………………………
pieczęd Oferenta

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 2 – Formularz oferty
pieczęd oferenta

Zamawiający:
Polsko-Japooska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa

OFERTA
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na realizację reklamy prasowej w czasopiśmie Polityka w związku
z realizacją projektu „Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie
potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
składamy niniejszą ofertę :
PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA
PRAWNA
ADRES /SIEDZIBA OFERENTA

NIP
REGON
NUMER TELEFONU
OSOBA DO KONTAKTÓW w sprawie oferty
ADRES E-MAIL do korespondencji
Przedmiot zamówienia
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Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNĄ BRUTTO ( Z VAT)
……………………………………………………………………………………..………………………………..… PLN
Słownie (……………………………………………………………………………………………… brutto PLN).
1. Cena wskazana uwzględnia wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
2. Cena oferowana jest ceną stałą w okresie obowiązywania umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez zastrzeżeo
wymagania zawarte w jego treści.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy (załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

………………………………………………………………..……
miejscowośd i data

….……………………………………………………………………………………...
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania oferenta

………………………………
pieczęd Oferenta
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAO OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCĄ

Oświadczam, iż nie jestem/jestem1 powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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 małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięd, synowa), w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia (rodzeostwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………….
Miejscowośd i data

1- Niepotrzebne skreślid

………………………………………………………
Podpis Oferenta lub osoby
uprawnionej do reprezentowania oferenta

