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Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne 

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy  

XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000095870  
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ZAPYTANIE O CENĘ NZ/04/06/2010 

(wraz ze specyfikacją zamówienia) 

z dnia 24.06.2010 roku 

dotyczące:  zakupu materiałów promocyjnych w ramach projektu Fabryka Innowacji. 

 

O Projekcie: 

Nazwa Projektu: Fabryka Innowacyji. 

Finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

Partnerzy:  

 Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 Centrum Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej 

 Polsko- Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 

 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego  

 

Cechy Projektu:  

 wysokość dofinansowania dla realizacji Projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, 2007-2013: ponad 19 mln zł; 

 możliwość wsparcia finansowego pomysłodawców w kwocie do 200 tys. EURO (każdy 

podmiot), poprzez wejście kapitałowe, w celu stworzenia innowacyjnych spółek. 

 koncentracja na działaniach związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii, 

innowacyjnych rozwiązań oraz rozwoju i wspieraniu projektów w wielu obszarach, między 

innymi: 

 handel elektroniczny (e-Biznes), 

 e-Pieniądz, 

 e-Edukacja, 

 ochrona środowiska, 

 transport, 

 energetyka, 

 inne. 

W ramach Projektu przeanalizowanych będzie około 420 pomysłów dotyczących dziedzin objętych 

Projektem. Z przeanalizowanych pomysłów około 70 będzie poddanych analizom na kolejnym etapie. 

Następnie około 17 pomysłów (spośród 70 z poprzedniego etapu) zostanie poddanych pogłębionym 

analizom technologicznym, badaniom rynku oraz działaniom związanym z opracowaniem prototypu. 

Ostatecznie pomysły objęte będą działaniami mającymi na celu ich komercjalizację - w ramach tych 

działań zostanie przygotowany plan komercjalizacji - w szczególności przygotowanie Memorandum 

Inwestycyjnego oraz warunków brzegowych transakcji (Umowa Inwestycyjna).  
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W wyniku przeprowadzenia powyżej ogólnie opisanych etapów Preinkubacji będzie przeprowadzony 

etap komercjalizacji, zakończony wejściem kapitałowym. 

Podczas trwania całego Projektu przewidziany jest zakup materiałów promocyjnych, które są objęte w 

niniejszym Zapytaniem o Cenę. 

Więcej informacji o Projekcie znajduje się pod adresem www.fabrykainnowacji.org.pl 

Więcej informacji na temat programu POIG dostępnych jest na stronach internetowych PARP. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: 

Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne 

ul. Kolady 3,  

02-691 Warszawa, 

NIP: 534-21-93-163, 

Regon: 017513108 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Opis zamówienia: 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu „Fabryka Innowacji”. 

1.2. Rodzaj zamówienia:  

Usługi.  

1.3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia: 

Przedmiotem Zapytania o cenę jest przygotowanie projektu, wykonanie oraz dostarczenie 

materiałów promocyjnych w ramach projektu Fabryka Innowacji prowadzonego przez Fundację 

Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne. 

Projekt materiałów promocyjnych nie może odbiegać od wizualizacji używanej w projekcie 

Fabryka Innowacji. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić trzy projekty Zamawiającemu, 

który w przeciągu dwóch dni może zgłosić uwagii. Wykonanie zamówienia wymaga akceptacji 

Zamawiającego. 

Specyfikacja zamówienia jest określona w Załączniku nr 1 do Zapytania o cenę.  

Wielkość zamówienia: przewidywana (ale niewiążąca Zamawiającego) wielkość zamówienia 

jest podana w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1), z tym zastrzeżeniem, że wielkość 

zamówienia zostanie ustalona przez Zamawiającego wraz z Oferentem, którego oferta zostanie 

wybarana w postępowaniu. 

Dostarczenie zamówionych materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego (ul. Kolady 3; 

02-691 Warszawa). 

2.  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  

nie 

3.  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  

http://www.fabrykainnowacji.org.pl/
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nie 

4.  Czas trwania zamówienia:  

do 30 czerwca 2010r.  

5.  Wymagane wadium:  

nie 

6.  Tryb postępowania:  

Zapytanie o cenę.  

SEKCJA III: POZOSTAŁE INFORMACJE (W SZCZEGÓLNOŚCI O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM): 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu: 

1.1. Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą posiadać stosowne doświadczenie w zakresie 

analogicznym do specyfiki zamówienia (pod rygorem wykluczenia Oferenta z postępowania). 

1.2. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę (pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania 

wszystkich ofert danego Oferenta). 

2. Podmioty ubiegające się o zamówienie muszą spełniać łącznie, niezależnie od innych 

określonych w niniejszym Zapytaniu o Cenę, następujące warunki: 

Prowadzą działalność w zakresie przygotowania, wykonania oraz sprzedaży materiałów 

promocyjnych objętych nieniejszym Zapytaniem o cenę. 

3. Kryteria oceny ofert:  

najniższa cena - stawka brutto (z VAT) w złotych polskich za zaprojektowanie, wykonanie oraz 

dostarczenie przedmiotu zamówienia (wszystkie pozycje wymienione w Załączniku 1 – Formularz 

ofertowy) przez Oferenta, które obejmuje całkowite koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu 

wykonania zamówienia przez tego Oferenta; waga tego kryterium - 100%; 

4. Sposób oceny ofert: 

Każda z ważnie złożonych ofert otrzyma liczbę punktów liczonych zgodnie z poniższym wzorem: 

]100[
 C

C

OB

N P

 
 

gdzie: 

P -  liczba punktów przyznanych Oferentowi; 

CN -  najniższa zaoferowana w postępowaniu cena; 

COB -  cena zaoferowana w ofercie badanej; 

 

5. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce złożenia oferty: 

5.1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz Ofertowy” (Załącznik nr 1), w języku 

polskim, w formie pisemnej (pod rygorem nieważności oferty). 

5.2.  Ofertę można:  

a) przesłać pocztą na adres: 
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ul. Kolady 3;  

02-691 Warszawa; 

b) lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa;  

c) lub przesłać w formie elektronicznej na adres biuro@te-s.org.pl  

Rozpatrywane będą jedynie oferty doręczone osobiście lub przez operatora pocztowego lub w 

formie elektronicznej do dnia (i godziny) określonego w niniejszym Zapytaniu o Cenę jako termin 

składania ofert, niezależnie od daty nadania. 

5.3.  Termin składania ofert: do dnia 28 czerwca 2010 roku, do godziny 12:00. Oferty złożone po 

terminie ich składania zostaną odrzucone. 

5.4.  Wszelkie dokumenty i informacje składane w niniejszym postępowaniu powinny być 

sporządzone w języku polskim (sporządzone w innym języku nie będą rozpoznawane). Oferty 

przygotowywane i składane są na koszt Oferenta.  

5.5 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego 

„Regulaminem Zakupów”. 

5.6.  W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania O Cenę, do jego zakończenia 

rozumianego jako złożenie zamówienia u Oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę, 

wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia Zamawiającego lub 

Oferentów mogą być przekazywane drogą elektroniczną, chyba że Zamawiający w danym 

konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji. Zamawiający 

wskazuje następujący adres e-mail do komunikacji z Zamawiającym: biuro@te-s.org.pl. 

Wniosek Oferenta o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania O Cenę będzie rozpoznany przez 

Zamawiającego niezwłocznie, przy czym wniosek taki może być złożony przez Oferenta 

Zamawiającemu nie później niż na jeden dzień roboczy przed dniem składania ofert (wnioski 

złożone po terminie będą pozostawione bez rozpoznania). 

5.7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu 

o Cenę, o czym zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną. W przypadku wprowadzenia takich 

zmian Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert. 

5.8. Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, niezwłocznie po ogłoszeniu 

wyników postępowania i wyborze jego oferty przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 

7 dni od dnia złożenia zamówienia, jest zobowiązany do realizacji zamówienia na warunkch 

przedstawionych w Formularzu Ofertowym, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ma 

obowiązku złożenia zamówienia, co jest jednoznaczne z zakończeniem postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

5.9.  Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od 

rozstrzygnięć Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5.10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia bez 

wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia 

postępowania. 
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