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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/2009 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Warszawa, 09 listopada 2009 r. 
 
 

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym                  
i w załączonym dokumentach stanowią informacje poufne w rozumieniu art. 721 

kodeksu cywilnego. 
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 Firma House of Skills zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie 
dostarczenia notatników do projektów współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego: 

� "Akademia Rozwoju Kompetencji" 

� "Akademia Rozwoju RBPL" 

� "Akademia Talentów" 

� "Silne przywództwo to lepsze wyniki" 

� "Skuteczny menedżer" 

� "Strategia. Zachwycony klient." 

 
 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 
 

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby zamawiającego  

10 000 sztuk notatników wg wzoru stanowiącego załącznik 2 i 3 niniejszej oferty. 

Specyfikacja notatnika: 

• 10 stron zadrukowanych jednostronnie w kolorze (4+0) – załącznik 2 

• ostatnia strona – nadruk na kartonie (gramatura 250), kolorowy (4+0) – 
załącznik 3 

• plecy notesu – białe, bez nadruku 

• notesy mają mieć wiercone 4 dziurki umożliwiające wpięcie notatnika w 
segregator 

 
 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

1. Zamówienie musi być zrealizowane i dostarczone do siedziby zamawiającego 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty podpisania 
umowy. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość odbioru zamówienia partiami w zależności 
od zapotrzebowania Zamawiającego. 

 
 

III. KRYTERIA OCENY OFERT 
 

1. Oferta wykonawcy sporządzona zgodnie z załączonym formularzem 
ofertowym zawierać będzie cenę jednostkową notatnika wraz z nadrukiem 
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2. Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

 

o Cena – waga 100 %  
 

3. Ocena ofert w zakresie kryterium „cena” zostanie dokonana wg 
następujących zasad: 

 

W = C min / Cn x 100 
gdzie: 
W – wartość punktowa, 
C min – najniższa cena spośród ofert ważnych 
Cn – cena oferty badanej 
 

Zamawiający do oceny punktowej przyjmie wartość brutto ceny jednostkowej 
notatnika podanej w formularzu ofertowym.  

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako 
najkorzystniejsza tj. uzyskała największą ilość punktów w oparciu o podane 
kryteria wyboru.  

Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez komisję oceniającą zamawiającego, 
wybrany zostanie wykonawca, którego oferta  została oceniona jako 
najkorzystniejsza. Przed zawarciem umowy zamawiający może prowadzić 
dodatkowe negocjacje z wykonawcą, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą lub z dwoma wykonawcami, których oferty zostały ocenione 
najwyżej. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, oferent 
zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia 
negocjacji.   

 
 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta, sporządzona w oparciu o załączony formularz ofertowy, powinna być 
podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji spółki i złożona wraz z 
wymaganymi dokumentami do dnia 13 listopada 2009r. do godz. 16.00  

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście w siedzibie firmy House of Skills lub 
przesłania w wersji elektronicznej (skan podpisanej oferty wraz z załącznikami) 
na adres mailowy: malgorzata.boguslawska@weknowhow.pl.  

 
 

V. DOKUMENTY JAKIE WINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ 
 

1. Formularz ofertowy będący załącznikiem do niniejszej oferty 
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2. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed składaniem oferty 

 
 
VI. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPYTANIA 

 
Pytania proszę kierować w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na 
adres: malgorzata.boguslawska@weknowhow.pl 

 
 

VII. ZASTRZEŻENIA 
 
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje House of Skills S.A. do 
akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenowa i nie 
zobowiązuje House of Skills S.A. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji 
lub odrzucenia oferty.  
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja wg przyjętych kryteriów opisanych 
w niniejszym zapytaniu.  
 
Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie wolumenu zamówienia do 30% w 
stosunku do ilości podanej w niniejszym zapytaniu.  
 
House of Skills S.A.  nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek 
koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i 
dostarczeniem oferty. 

 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2  Wzór strony notesu 
Załącznik nr 3  Wzór ostatniej strony notesu 
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Formularz ofertowy 

 
 
 

Oferta  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi w zakresie dostarczenia 

notatników, ogłoszonym przez  
House of Skills S.A. (“Zamawiający”) 

 
 

Miejscowość, data 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 9 listopada 2009r., składam ofertę 
wykonania zamówienia na usługi w zakresie dostarczanie notatników do projektów 
współfinansowanych z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Oferta została przygotowana zgodnie z wymogami zapytania ofertowego. 

 
1. Formularz cenowy oferty 
 
Stawka w formularzu podana jest w złotych polskich. 

 

wynagrodzenie za 
wykonanie zamówienia 

netto  
(cena za sztukę) 

podatek VAT wynagrodzenie za wykonanie 
zamówienia brutto 
(cena za sztukę) 

 

 
  

 

 

Jednocześnie oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty 
zobowiązujemy się do wykonania zamówienia za wynagrodzenie podane w 
formularzu. 
 
2. Harmonogram wykonania zamówienia. 

 
Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 
wykonania zamówienia w terminach podanych w zapytaniu ofertowym. 
 
3. Oświadczenie o związaniu ofertą. 
 
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w 
której upływa termin składania ofert. 

 
 
Podpisy: 
 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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