
   

 

Muovitech Polska Sp. z o.o.   Niepołomice,  16 kwietnia 2013 
ul. Władysława Wimmera 31 
32-005 Niepołomice 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące przygotowania prezentacji multimedialnej oraz projektu graficznego i druku 

materiałów promocyjnych firmy  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Muovitech Polska Sp. z o.o.    

ul. Władysława Wimmera 31 

32-005 Niepołomice 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu projektu graficznego i druku 

materiałów promocyjnych.  Wszystkie materiały promocyjne muszą odpowiadać kryteriom 

i wzorcom określonym w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów 

i instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie Programu” opracowanym przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a. Katalog produktów: 

- format A4 

- liczba stron katalogu - XXX 

- wykonany na papierze kredowym  – z zastrzeŜeniem zmiany rodzaju papieru 

przez Zamawiającego 

- okładka miękka 

- nakład - 500 szt.  

b. Katalog produktów: 

- format A5 

- liczba stron katalogu - 36 

- wykonany na papierze kredowym  – z zastrzeŜeniem zmiany rodzaju papieru 

przez Zamawiającego 

- okładka miękka 

- nakład - 1000 szt.  

c. bannery: 

- wymiary: XXX 

- uniwersalny system montaŜu 

- nakład - 4 szt.  

d. wizytówki: 

- wymiary: XXX  

- 3 komplety po 200 szt. 



   

 

e. prezentacja multimedialna: 

- pen drive 

- nakład: 250 szt.  

 

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaŜe Wykonawcy materiały w postaci plików 

graficznych, tekstowych. 

4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do: 10.05.2013. 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być dostarczona: 

a.  osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: ul. Władysława Wimmera 31; 32-

005 Niepołomice 

b. poczty elektronicznej na adres e-mail: hubert.wolski@muovitech.com 

2. Termin składania ofert: 25.04.2013 r.  Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Ocena oferty zostanie dokonana w dniu 26.04.2013 r. 

4. W toku wyboru i oceny oferty Zamawiający moŜe Ŝądać od oferentów zmian oraz wyjaśnień 

dotyczących treści złoŜonych ofert.  

5. Do oferty Wykonawca dołączy przykładowe wzory wykonanych katalogów, ulotek, folderów 

oraz prezentacji. 

  

V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

Zamawiający dokona oceny przedstawionych ofert  na podstawie następujących kryteriów: 

1. cena 40% 

2. jakość wykonania 60% 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Hubert Wolski pod numerem telefonu 606 134 994 oraz adresem 

email: hubert.wolski@muovitech.com 


