
 
 

  
 

 

KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

OGŁOSZENIE PRASOWE 12X11 VB 

Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna 

 

Przedmiot zamówienia 

Publikacja ogłoszeń w prasie codziennej. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Ogłoszenie w wersji papierowej publikowane będą każdorazowo na podstawie zamówienia 
częściowego przekazywanego przez Zamawiającego według potrzeb, na podstawie ustalonej ceny 
jednostkowej znajdującej się w ofercie (publikacja wielokrotna do limitu 20 ogłoszeń). 

2. Ogłoszenie publikowane w następującej formie: 

 Publikacja ogłoszenia w prasie codziennej w wybrany przez Zamawiającego dzień tygodnia 
(od poniedziałku do piątku); 

 Dziennik, o zasięgu regionalnym, obejmującym obszar województwa kujawsko-pomorskiego, 
średni nakład gazety w tygodniu co najmniej 10.000 egzemplarzy; 

 Ogłoszenie powinno posiadać wymiary przynajmniej 12 cm x 11 cm; 

 Możliwość łączenia ogłoszeń; 

 W ramach zamówienia należy uwzględnić samodzielne przygotowanie graficzne informacji; 

 Dodatkowa publikacja ogłoszenia na portalu internetowym o zasięgu regionalnym, 
obejmującym obszar województwa kujawsko-pomorskiego; 

 Mile widziane – w trakcie trwania publikacji internetowej możliwość zmiany treści ogłoszenia 
przez Zamawiającego. 

 

Ocena zamówienia 

1. Oferta powinna zawierać: 

 wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1); 

 podpisaną (zatwierdzoną) specyfikację techniczną (Załącznik nr 2); 

 parafowany (zatwierdzony) wzór umowy (Załącznik nr 3); 

 opis sposobu realizacji zamówienia. 

2. Zaoferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z przygotowaniem i publikacją 
ogłoszenia. 

3. Realizacja zamówienia będzie następować w okresie jego realizacji na podstawie zamówień 
częściowych składanych przez Zamawiającego według cen jednostkowych określonych w ofercie 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość niewykorzystania wszystkich ogłoszeń w okresie trwania 
umowy bez konsekwencji dla zamawiającego. 



 
 

  
 

 

5. Zaproponowane w ofercie ceny brutto za jedno ogłoszenie Oferent zobowiązuje się 
zagwarantować do dnia 31.12.2018 roku. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W 
przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
przeprowadzenia rozmów z wybranymi oferentami w kwestiach złożonej przez nich oferty. 

8. Z wykonawcą zostanie zawarta umowa według załączonego wzoru. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmian w umowie. 

9. Wykonawca dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia do 50% wartości zamówienia 
określonego w umowie bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania. 

 

Kryteria oceny i ich znaczenie: 

Zamawiający dokona ostatecznego wyboru Wykonawcy na podstawie analizy ofert pod kątem 
formalnym, merytorycznym i cenowym. Za najkorzystniejszą, zamawiający uzna ofertę, która uzyska 
najwyższą liczbę punktów. 

Ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o poniższe kryteria: 

a) 70% - cena brutto – oferta najkorzystniejsza 70 punktów 

Sposób oceny: 

P= On/Ob*%*100 

P – punkty;  

On – oferta najkorzystniejsza; 

Ob – oferta badana; 

% – procent badanego kryterium 

b)  20% - najdłuższa publikacja na portalu internetowym – oferta najkorzystniejsza 20 punktów 

 1 – 14 dni – 5 punktów 

 15 – 32 dni – 10 punktów 

 33 dni – i więcej – 20 punktów 

c) 10% - możliwość zmiany treści ogłoszenia przez Zamawiającego w trakcie trwania publikacji 
internetowej: 

 - TAK – 10 punktów 

 - NIE – 0 punktów 

 

 

 

……………………………………………………… 

podpis pieczęć nazwa 


