
Warka, 01.10.2018 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ Z DNIA 01.10.2018 

POIR 1.1.1/12/2016 

 

W związku z realizacją projektu badawczego w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na dostawę materiałów promocyjnych – 

katalogi promocyjne oraz banery 

Nazwa i adres 

zamawiającego  
MCMS Warka Sp. z o.o. , ul. Gośniewska 160 , 05-660 Warka 

Sposób i miejsce 

publikacji 

zamówienia 

1. Upublicznienie zapytania o cenę nastąpiło poprzez zamieszczenie zapytania na 

stronie zamawiającego www.mcms.pl 

Warunki udziału w 

postępowaniu  

 

1. Do udziału w postępowaniu dopuszcza się oferentów, którzy dysponują 

odpowiednimi zasobami do wykonania zakresu zapytania 

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i 

kapitałowo z Zamawiającym.  

 

Możliwość 

składania ofert 

częściowych 

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych 

Opis przedmiotu 

zapytania 

Przedmiotem zapytania jest dostawa materiałów promocyjnych zgodnie z 

przedstawionymi projektami graficznymi wg. poniższej listy: 

 

- katalogów informacyjnych w wersji rosyjskiej,  

do dnia 09.11.2018 – 200 sztuk 

 

- katalogów informacyjnych w wersji polskiej 

do dnia 12.03.2019 – 1000 sztuk, 

do dnia 18.09.2019 – 2050 sztuk. 

 

- katalogów informacyjnych w wersji angielskiej 

do dnia 08.04.2019 – 1000 sztuk. 

 

- banerów informacyjnych  

do dnia 12.03.2019 – 4 sztuki 

Termin realizacji 

zamówienia  
18.09.2019 

Minimalny okres 

ważności oferty  
18.09.2019 



Opis sposobu 

przygotowania 

oferty 

 

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim na wzorze formularza oferty 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być 

podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej strony 

parafowane.   

 

Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą 

Ofertę. 

 

 

Sposób składania 

oferty 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też 

dostarczona osobiście na  adres: ul. Gośniewska 160, 05-660 Warka. Dopuszcza się 

również możliwość przesłania skanu oferty pocztą elektroniczną na adres 

mcms@mcms.pl .Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.mcms.pl oraz w siedzibie firmy. 

 

Termin składania 

ofert 
Do 15.10.2018 

Załączniki  

 

1. Formularz cenowy 

2. Oświadczenie o braku powiązań  

3. Projekt graficzny – katalog polski 

4. Projekt graficzny – katalog angielski 

5. Projekt graficzny – katalog rosyjski 

6. Projekt graficzny – baner  
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