
 
 

Jaworzno, 10.03.2017 
KPRM Infrastruktura Sp. z o.o.  

Ul. Chopina 96 

43-600 Jaworzno  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 11/REKLAMA 

 
I. Przedmiot zapytania 

 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup powierzchni w czasopiśmie branżowym przeznaczony 
na publikację dotyczącą urządzeń dylatacyjnych typu kompozytowego w ujęciu rozwojowym. 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia  

 
1. Powierzchnia reklamowa format 1 strona A4 (232mm x 330mm+ 4 mm spadu). 
2. Strona ekspozycyjna (obok okładek bądź spisu treści). 
3. Wydruk kolorowy. 
4. Projekt graficzny – w zakresie KPRM. 
5. Dystrybucja czasopisma na wydarzeniach :  

• XXII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada Polska, Kielce  
• VIII Ogólnopolska Konferencja Mostowców „Konstrukcja i wyposażenie Mostów”, Wisła    
• XXVII Seminarium Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów, Rosnówko 
 
Kod CPV: 79970000-4 Usługi publikacji 

Termin realizacji umowy: maksymalnie do 07.04.2017. 

 
III. Warunki udziału w postępowaniu: 

Złożona oferta powinna zawierać: 
1. Nazwę i adres oferenta. 
2. Wartość oferty w PLN – ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto). 
3. Termin ważności oferty. 
4. Nakład czasopisma. 
5. Termin nadsyłania materiałów reklamowych. 

6. Termin wydania czasopisma. 

7. Sposób i termin płatności. 

8. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został 

udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1. 

 
Oferta wraz z załącznikiem powinna być przesłana na adres e-mail: info@kprm.com.pl 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych – oferta musi 
obejmować całość przedmiotu zamówienia. 
 
W przypadku braku spełnienia powyższych warunków – oferta nie będzie brana pod uwagę podczas 
wyboru dokonywanego przez Ogłaszającego. 
 
Ogłaszający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według 
własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do 
unieważnienia postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny. 
 
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności  
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez 
Zamawiającego. 
 



Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent 
jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru 
ofert.  
 
 

IV. Termin składania ofert upływa w dn.17.03.2017. 
 
Za termin doręczenia oferty uznaje się datę otrzymania na powyżej wskazany adres e-mail. Zaznacza 
się, że oferty, które zostaną doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę. 
 

 
V. Kryteria oceny ofert: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  
1. Cena: 80 % 
2. Koszt dotarcia z publikacją do 1 czytelnika: 20%  

 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu 
o powyższe kryteria i ustaloną punktację:  
 
1. Punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, według 

następującego wzoru:  
(Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej) x 100 x 80% = ilość punktów 
 
2. Punkty za kryterium „Koszt dotarcia z publikacją do 1 czytelnika” (Koszt dotarcia z publikacją do 1 

czytelnika rozumiany jest jako iloraz: Cena oferty / Nakład czasopisma) zostaną przyznane według 
następującego wzoru:  

 (Najniższy koszt dotarcia do 1 czytelnika / koszt dotarcia do 1 czytelnika w badanej ofercie) x 100 x 
20% = ilość punktów 
 
Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów 
przyznaną danej ofercie.  
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów. 

 
VI. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych: 

Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest 
zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz 
powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 sekcji 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” 
ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów 
zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub 
kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane  
z  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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Załącznik nr 1  

Miejscowość, data 

 

 

 
(Nazwa podmiotu składającego ofertę) 

 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów 
 
Ja niżej podpisany(-a) (imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

reprezentujący(-a) firmę/jednostkę (pełna nazwa firmy/jednostki, adres) 

 

 

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, w nawiązaniu do składanej oferty, że wymieniona firma/jednostka i/lub osoby uprawnione do jej 
reprezentowania: 

nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym postępowanie. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z 
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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Oświadczam również, że bezzwłocznie poinformuję zamawiającego o wszelkich okolicznościach stanowiących 

konflikt interesów lub mogących spowodować jego powstanie. 

 
 
 
 
 

……………………………………… 
Podpis 

 
 


