Bielsko-Biała, dnia 4.03.2019 r.

WYCENA PROMOCJI PROJEKTU

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Opracowanie urządzenia recyklingowego
do rozpoznawania, segregowania i wstępnej utylizacji odpadów wielu rodzajów oraz ich wyceny
i wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia za recykling.” zwracamy się z prośbą o przedstawienie
wyceny / wstępnej oferty na promocję projektu, szczegółowo opisaną w punkcie II niniejszego
szacowania.
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba Spółki:
AQMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Mickiewicza 19/7a
43-300 Bielsko-Biała
tel.: (+48 32) 214 63 79
tel. kom.:+48 600 280 972
e-mail: violetta.stanik@aqmet.com.pl
http://aqmet.com.pl
Miejsce składania ofert w wersji papierowej:
ul. Fabryczna 5
43-100 Tychy

II.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kody wspólnego słownika zamówień (CPV) objęte zamówieniem:
72400000-4 – Usługi internetowe
Zamówienie obejmuje aktualizację podstrony internetowej przedmiotowego projektu o
informacje i dokumenty dotyczące wyników realizacji projektu, kompatybilnych technologicznie
ze stroną internetową aktualnie wykorzystywaną przez spółkę pod adresem: www.aqmet.com.pl
Informacja na stronie internetowej powinna spełniać wymogi, o których mowa w „Podręczniku
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji”. tj. wymagane jest podstrona internetowa powinna zawierać kolorowe logotypy: Unii
Europejskiej i Funduszy Europejskich.
Podstrona powinna umożliwiać zawarcie obszernego opisu produktów będących wynikiem projektu
oraz umożliwiać dodanie zdjęć/filmów/prezentacji opracowanego urządzenia recyklingowego.

III.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia to 30.06.2019 r.
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IV.

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

Wycena powinna być ważna nie krócej niż do dnia 30 kwiecień 2019 r.
V.

MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCEN:

1. Wyceny należy złożyć najpóźniej do dnia 11 marca 2019 r.
2. Wycena powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Wycena może zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego rozeznania, stanowi on pomocnicze narzędzie w opracowaniu ofert. W przypadku
gdy Oferent złoży ofertę na własnym formularzu, powinna ona zawierać wszystkie niezbędne
elementy i informacje ujęte w naszym wzorze.
4. Wycena powinna:
a. zawierać datę sporządzenia,
b. zawierać adres Oferenta oraz dane kontaktowe,
c. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania oferenta (w
przypadku złożenia w formie pisemnej lub faxem),
d. zawierać precyzyjnie wskazany termin ważności, nie krótszy niż 30.04.2019 r. (można podać
inny termin lecz nie krótszy niż do 30.04.2019 r.).
5. Wycena powinna zostać dostarczona w formie pisemnej:
a. za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres zakładu Zamawiającego
(Tychy, ul. Fabryczna 5)
b. za pośrednictwem faxu na nr (+48 32) 720 20 68
c. w formie elektronicznej w postaci skanu na adres: violetta.stanik@aqmet.com.pl
6. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować do p. Violetty Stanik
violetta.stanik@aqmet.com.pl
7. Do wyceny należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z
Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

___________________
podpis Zamawiającego
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYCENY PROMOCJI PROJEKTU

FORMULARZ WYCENY
……………………………..
Miejscowość, data
Nawiązując do przesłanego zapytania składamy wstępną ofertę firmie AQMET Sp. z o.o. sp. k. na
promocję projektu, w ramach realizowanego przez AQMET projektu pt. „Opracowanie urządzenia
recyklingowego do rozpoznawania, segregowania i wstępnej utylizacji odpadów wielu rodzajów oraz
ich wyceny i wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia za recykling”

I.
DANE OFERENTA:
……..
……..
……..
……..

II.

SZCZEGÓŁY OFERTY:
Zakres objęty ofertą

Cena netto

Cena brutto

Aktualizacja podstrony internetowej
przedmiotowego projektu o informacje i
dokumenty
dotyczące
wyników
realizacji projektu

III.

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

30.04.2019 r. (można podać inny termin lecz nie krótszy niż do 30.04.2019 r.)

……………………………………… dnia …………………………

…..……………………………………………………..
Podpis

Załącznik do oferty: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WYCENY PROMOCJI PROJEKTU

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB
OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………….......
oświadczam, że …………………………………. (nazwa oferenta) nie jest powiązany osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.
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 dostawcy a oferentem, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………… dnia …………………………

…..……………………………………………………..
Podpis
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