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Zapytanie ofertowe  

w ramach projektu „Nic o nas bez nas” 

UDA.POKL.07.02.01-04-182/10-00 

z dnia 07.11.2011 roku. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Z uwagi na chęć wypełnienia wymogów zasady konkurencyjności oraz równego traktowania 

Wykonawców w ramach realizacji projektu pt.: „Nic o nas bez nas” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” 

zapraszamy do składania ofert na emisję ogłoszeń prasowych (36 emisji): 

 

Słownik zamówień CPV 

KOD CPV: 79342200-5 Usługi w zakresie promocji 

 

 

Oficjalna nazwa i adres zamawiającego  

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

ul. Garbary 2 

85-229 Bydgoszcz 

Biuro Projektu „Nic o nas bez nas” 

Tel. 52 567-00-49 

Fax: 52 567-00-89  

e-mail: malgorzata.dysarz@byd.pl 

 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Wykonanie usługi emisji ogłoszeń prasowych (36 emisji) w ramach projektu pt.: „Nic o 

nas bez nas” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 

VII „Promocja integracji społecznej”, o wartości: 1 300 591zł, realizowany w okresie od 01 

listopada 2011r. do 31 grudnia 2013r., na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. 

Celem projektu jest wzrost inicjatyw wykorzystujących ideę mentoringu i oddolnej 

partycypacji. 

 

Zakres usługi – emisji ogłoszeń prasowych, obejmującej m.in.: 

 

1. Publikacja musi zawierać logotypy oraz informację o współfinansowaniu 

obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzki dostarczone przez 

Zamawiającego 

2. Treść ogłoszeń zostanie ustalona przed emisją na podstawie treści oraz zdjęć 

przesłanych przez Zamawiającego 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu wersji 

ogłoszenia przygotowanej do druku, przed jego publikacją w prasie, w celu 
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wniesienia poprawek i uzyskania zatwierdzenia 

4. Wykonawca dostarczy bezpłatny egzemplarz tytułu prasowego dnia w którym 

ukazała się publikacja (dopuszczalne jest przesłanie wersji elektronicznej z 

ogłoszeniem) 

 

Kryteria dostępu 

 

1. Pełny kolor (4+0); 

2. Zasięg dystrybucji gazety – woj. kujawsko-pomorskie; 

3. Format ogłoszenia prasowego – ½ strony; 

4. Ilość publikacji ogłoszenia prasowego – 36 emisji prasowych; 

5. Terminy publikacji ogłoszeń prasowych – w terminie realizacji projektu, tj. 

01.11.2011 do 31.12.2013 r. w piątki. 

 

 

 

 

Kryteria oceny / waga kryterium 

 

1. Cena - 65% 

2. Zasięg dystrybucji gazety – 15% 

3. Emisja publikacji w piątki - 15% 

4. Nadsyłanie materiałów gotowych do publikacji 3 dni przed emisją – 5% 

 

Ocena każdej ze złożonych ofert dokonywana będzie przez powołaną do tego celu Komisję 

ds. przeprowadzenia zapytania ofertowego, w której składzie 5 osób: kierownik projektu, 

specjalista ds. rozliczeń, przedstawiciel Działu Projektów, koordynator ds. upowszechniania, 

kierownik Biura Informacji i Promocji. Każdy z oceniających przy ocenie każdej z wag 

będzie miał do dyspozycji 100 pkt. Istnieje możliwość składania ofert częściowych. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia w całości lub części  

w przypadku złożenia ofert niespełniających kryteriów wymagań ofertowych. Oferty 

niespełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane. Zamawiający w uzasadnionych 

przypadkach może dokonać zmiany treści zapytania ofertowego. W przypadku 

wprowadzenia takiej zmiany informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie 

internetowej Projektu oraz przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

zapytanie ofertowe i będzie dla nich wiążąca. 

 

Sposób złożenia oferty: 

Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu 

do Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Na 

Termin realizacji zamówienia  

 

01.11.2011 r. – 31.12.2013 r. 
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kopercie znajdować powinien się dopisek: „Biuro Projektu: Nic o nas bez nas”- „Nie otwierać”. 

 

Termin i miejsce składania oferty: 

Oferty prosimy dostarczyć do dnia 14.11.2011r. na adres: WSG w Bydgoszczy, Biuro Projektu 

„Nic o nas bez nas”, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz. 

 

 

Wszelkich informacji odnośnie zapytania udzielają: 

 

Kierownik Projektu 

mgr Małgorzata Dysarz 

tel. 52 567 00 49 

e-mail: malgorzata.dysarz@byd.pl 
 

 

Biuro Informacji i Promocji WSG w Bydgoszczy 

mgr Marcin Żurański 

tel. 52 567 00 05 

e-mail: zurek@byd.pl 

 

…………………...…………………………… 

         Podpis zamawiającego – Kierownika Projektu 

 

     ………..……………………………………… 

        Podpis zamawiającego – Biuro Informacji i Promocji 
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