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Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Stalowa Wola, 18.06.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR T2I2OI2
z dnia 18.06.2012 r.

dotyczące usługa opracowania projektu baneru internetowego i umieszczenie go na branżowych
portalach spawalniczych w ramach projektu ,,Klaster Spawalniczy ,,KLASTAL" - integracja i wzrost

konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej''
w ramach : Program operacyjny Rozw j Polski Wschodniej' oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka,

działanie I.4,,Promocja i wsp łpraca'', komponent: Wsp łpraca, obszar Tworzenie i rozw j klastr w

I. Zamawiający:

Regionaln a Izba Gospodar cza w Stalowej Woli
Adres zamawiającego: ul. l-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola' telefon/fax: 015 844-03-57, email:
rig@onet.pl, www.rig-stw.p1 ,NIP 865-20-39-216, REGON 830374880, KRS 0000072702.

lI. Opis przedmiotu zam wienia:

1. Przedmiotem zam wienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektu banęru internetowego i
umieszczęniu go na branzowych portalach spawalniczych, w ramach projektu ,,Klaster Spawalniczy
,,KLASTAL'' integracja i wzrost konkurencyjnoŚci branŻy spawalniczej w Polsce Wschodniej''
wsp łfinansowanego ze Środk w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
według p onizszej specyfi kacj i'

2. Szczeg łowy opis przedmiotu zam wienia:
Przygotowanie projektu bannęru internetowego dającego mozliwoŚć przejścia na reklamowany portal Klastra po
kliknięciu oraz umieszczęniu go na branŻowych portalach spawalniczych min. 120 dni w 2012 roku.
Projekt banneru będzie tworzony we wsp łpracy z Zamawiającym. Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do
wnoszenia korekt i zmian do projektu graftcznego banneru.

IIl. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zam wienia:

l. Termin realizacji:
Kampania banerowa będzie trwała min. l20 dni w roku2012.

2. Wykonawca usługi.
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonanta zamowienia.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalnoŚci lub czynności jeŚli przepisy
prawne nakładaj ą obow i ązek p o s i adania taki ch uprawn i et'r.

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zam wienia.
Zapytanie ofertowe kierowane jest do wykonawcow zarowno polskich jak i zagranicznych.
Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzuzałączonym do niniejszego zapytania(załącznik ff l).
Wykonawca nie jest podmiotęm powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (załączniknr 2).
3. Spos b obliczenia ceny:
Cęna Zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną brutto (zawiera1ącą obowiązujący podatek VAT) i musi
zawieraÓ wszęlkie koszty niezbędne do zręalizowania zam wienia.
4. Spos b i termin zapłatyz
Na podstawie faktury VAT' w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przęz Zamawiającego'
przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
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5. Inne elementy związane z rea|izacją przedmiotu zamÓwienia:
a)Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzonę będą wyłącznie w PLN.
b) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty tęrminu składnia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem tęrminu składania ofert.

IV. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

1.ofertę w odpowiędzi na otrzymane zapytanie naIeŻy składać osobiŚcie lub pocztą na adres RegionalnaIzba
Gospodarcza, uI. l-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola w terminie do dnia 27.06.2012 r. godz. 12.00 z
dopiskiem ,,oferta na zamieszczenię publikacji prasowej w prasie branżowej spawalniczej".
oferta powinna zawierać cenę brutto wyżej wymienionej uslugi.
2.w dniu27 .06.2012 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złoŻonych ofert.
3. Wyb r i ogłoszenie zwycięzcy niniejszęgo postępowania ofertowęgo nastąpi w dniu 28.06.Ż0IŻ r. o decyzji
zamaw iając e go zo stan ie p o w iadomi ony ty lko zvry cięzca po stępowania.
4. oferty złoŻonę po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W toku badania i oceny ofęrt Zamawiający moŻe żądac od oferęnt w wyjaśnieri dotyczących tręści złoŻonych
ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.rig-stw.pl.

V. Tryb postępowania: zapytanie ofęrtowe _ zlecenie zam wienianazasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty

VI. Kryteria oceny ofert i ich waga: cena ofertowa brutto - 100o/o,

VII. Pozostałe informacje:
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza mozliwośĆ przekazywania sobie przez strony

postępowania informacji Za pomocąpoczty elektronicznej na adres: riq@onet.pl, mszczepanSka@rig-Stw.pl'
2. O zamowienie mogą ubiegać się Wykonawcy' ktorzy zaoferują przedmiot zam wienia zgodny z wymogami
Zamaw iające go okre ś lonym i w nini ej szym zapytaniu o fertowym.
3. oferty nie spełniające kt regokolwiek zwymaga zostaną odrzucone.
4. Zamawiający dopuszczawyłącznie składanie ofert obejmujących wykonanie całej usługi.
5. Wykonawcy nie przysługująŻadne Środki odwoławcze.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŻnięnia postępowania w sytuacji, kiedy CęrLa Za wykonanie
zam wienia jest wyŻsza od kwoty, jaką ZamawiĄący moŻe przeznaczyl na realizację zam wienia oraz do

uniewaznienia postępowania na kaŻdym jego etapie bez podania przyczyny a takŻę do pozostawienia
postępow ania bez wyboru ofert.

Informacj i szczegołowych na temat zapytaniamoŻna uzyskać pod numerem telęfonu: 015 844-03-57
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