
 1 

                                                                                Warszawa, dnia 10.11.2011 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. 

marka House of skills  

Ul. Flisa 4 

02-247 Warszawa 
Tel.  0-22 577 40 40 

 

I. Opis przedmiotu zapytania 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą  

realizacja wysyłki mailowej wraz ze stworzeniem szablonu wiadomości elektronicznej, zgodnie 

z przekazanymi przez nas wytycznymi do projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Instytut Rozwoju Innowacji”, 

 

Oferty powinna obejmować następujące informacje: 

1. dostępność opisanych rekordów w Państwa bazach, 

2. możliwość realizacji mailingów elektronicznych w podanych terminach, 

3. koszt dwukrotnego mailingu elektronicznego (w koszcie należy uwzględnić: 

udostępnienie bazy do dwukrotnego mailingu, koszt przygotowania szablonu, koszt 

wysyłki). 

 

Warunkiem koniecznym po stronie dostawcy jest: 

- posiadanie ogólnopolskiej bazy danych osób decyzyjnych (właściciel, dyrektor 

zarządzający itp.) w małych i średnich firmach, przy czym liczba rekordów takich osób nie 

może być mniejsza aniżeli 7 000. 

- posiadanie ogólnopolskiej bazy danych dyrektorów, menedżerów, kierowników 

działów personalnych w firmach dużych, przy czym liczba rekordów takich osób nie może 

być mniejsza aniżeli 5 000. 

 

II. Termin wykonania zamówienia: 

 

Zamówienie musi być wykonane w partiach w terminie 21 lub 22 listopada 2011 oraz 28 

lub 29 listopada 2011 r. 

1.  

III. Płatność 

 

Płatność przelewem, po wysłaniu mailingu. 

 

IV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

 

Kryterium oceny oferty będzie stanowiła cena za całość zamówienia.  

 

V. Termin składania ofert 

 

Oferta powinna być złożona (pisemnie lub elektronicznie) do dnia 16 listopada 2011 r. do 

godz. 12.00 do siedziby Konsorcjum doradczo-szkoleniowego S.A. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania – Barbara Piwowarczyk, 

barbara.piwowarczyk@weknowhow.pl, tel. 22 577 40 40. 

mailto:barbara.piwowarczyk@weknowhow.pl
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Formularz ofertowy 
 

 

 

Oferta  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi w zakresie wysyłki 

mailingu Konsorcjum doradczo-szkoleniowe SA (“Zamawiający”) w dniu 

10.11.2011 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Instytut Rozwoju Innowacji”  

 

 

 

Miejscowość, data 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam ofertę wykonania zamówienia 

na usługi w zakresie przygotowania wysłania mailingu do Projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. 

„Instytut Rozwoju Innowacji”. 

 

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 

podatek VAT wynagrodzenie za 

wykonanie zamówienia 

brutto  

(z VAT) 

 

 

  

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: 


