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Warszawa, 09.09.2016 

 
 

Zapytanie ofertowe nr DEM/IKKU/11/2016  

 

w związku z realizacją projektu: 

„Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych zwiększający 

efektywność i bezpieczeństwo ich działania” 

nr projektu DEM-1-501 

 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU Sp. z o.o. 

ul. Trębacka 4 

00-074 Warszawa 

tel./fax: 22 825 9479; 22 630 9914,  

e-mail: biuro@ikku.pl 

www.ikku.pl 
  

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 

wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z nadrukiem / grawerem w postaci logo 

NCBiR i logo IKKU (zgodnie z Wytycznymi w zakresie promocji projektów finansowanych  

ze środków krajowych, dostępnymi na stronie NCBR.gov.pl w zakładce Programy krajowe) 
 

Zakres zamówienia obejmuje: 

- wykonanie materiałów promocyjnych, w tym umieszczenie na nich logotypów NCBiR  

i IKKU (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu nadruku, przy użyciu metody  

najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału, np. grawerowanie, nadruk, tłoczenie), 

- dostarczenie produktów do siedziby Zamawiającego. 

 

Rodzaj i parametry materiałów promocyjnych: 

1. Długopis 4 w 1 (w kształcie długopisu), w pudełku, tj.: długopis - prezenter - wskaźnik lase-

rowy - rysik wraz z bateriami. Prezenter powinien być dostosowany do pracy z nowymi sys-

temami Windows i Mac i nie wymagać dodatkowego oprogramowania. W kolorze białym. 

Ilość: 15 sztuk 

2. Długopis - śrubokręt w pudełku, tj. śrubokręt w kształcie długopisu z 4 płaskimi i 4 krzy-

żakowymi końcówkami i otwieraczem do butelek, w pudełku. W kolorze szarym lub stalo-

wym. Ilość: 200 sztuk 

mailto:biuro@ikku.pl
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3. Wieszak na torebkę z karabińczykiem w pudełku: Składany wieszak / zawieszka na to-

rebkę z karabińczykiem do zawieszenia na blacie stołu lub biurka. Kolor srebrny / metal. 

Ilość: 200 sztuk 

W celu oceny zgodności zaproponowanych materiałów promocyjnych z opisem przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ich zdjęcia (zgodne ze 

stanem faktycznym). 

   

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

 

III. Termin wykonania zamówienia  

 Do 18 października 2016 r.     
 

 

IV. Warunki płatności 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy będzie płatne jednorazowo po dostarczeniu materiałów 

promocyjnych, w ciągu 14 dni od momentu przedłożenia przez Wykonawcę faktury.  
 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1  

do Zapytania Ofertowego. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zostać przygotowana w języku 

polskim. 

4. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określo-

nych w ofercie.  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty nieza-

leżnie od wyników postępowania. 

6. Na ofertę składają się: 
- formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego  

- zdjęcia (zgodne ze stanem faktycznym) proponowanych materiałów promocyjnych w celu 

oceny ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia,  

- oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiają-

cym
1
 (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) 

                                                 
1
 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli 
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- Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę / osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

VI. Sposób oraz termin składania ofert  

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą przyjmowane do 22.09.2016 r. do godz. 15.00 w 

siedzibie firmy IKKU, mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4. Odpowiedź można 

również przesłać e-mail’em na adres: biuro@ikku.pl   
 

Decydująca jest data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 
 
 

VII. Kryteria oceny oferty 

Po zbadaniu i ocenie złożonych ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

Złożona oferta powinna zawierać cenę netto i brutto. 

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 

 

  

Rozstrzygnięcie zapadnie w terminie 23.09.2016 r. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną 

poinformowani o wyniku postępowania.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.  

Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji cenowych wybranymi oferentami.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

 

 

Zapytanie ofertowe zostało podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej: www.ikku.pl   

 

Dodatkowych informacji udziela Magda Getka: mgetka@ikku.pl tel. +48 694 460 151   

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

 

 

 

Z poważaniem,  

 

Magda Getka 

IKKU Sp. z o.o. 
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