Sulejówek, dn. 18 sierpnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 341/3/POIG6.1/2014

Realizacja umowy o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-14-413/13-00 na wdrożenie Planu
rozwoju eksportu „Wdrożenie planu rozwoju eksportu na lata 2013-2014 dla firmy Monrex Sp. z o.o.”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.
DATA OGŁOSZENIA
18 sierpnia 2014 r.
Zamawiający
Monrex Sp. z o.o.
Adres: 05-070 Sulejówek, ul. Okuniewska 1
nip: 5222904897
t: 22 760 83 55
f: 22 760 85 43
www.monrex.com
Tytuł projektu
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Monrex Sp. z o.o.

Tryb wyboru

Przedmiot zamówienia

Projekt realizowany w ramach Działania 6.1: Paszport do eksportu
Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych zgodnie z art. 70 Kodeksu Cywilnego w trybie konkurencyjnym.
Ogłoszenie zamieszczone na stronie: www.monrex.com oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie firmy.
Sporządzenie koncepcji, opracowanie scenariusza oraz wykonanie filmu
reklamowego promującego produkty i usługi Monrex Sp. z o.o. na rynkach
Bliskiego Wschodu: Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich
oraz Jemenu.
WYMAGANIA:
1. Film promujący działalność Spółki na rynkach Bliskiego Wschodu: Arabii
Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Jemenu.
2. Czas trwania: 5-8 minut.
3. Wersja językowa z lektorem: polska i angielska.
4. Wersja językowa z tekstem: arabska.
5. Format umożliwiający emisję filmu w trakcie spotkań z klientami na
ww. rynkach, dystrybucję filmu na niezależnych nośnikach
potencjalnym klientom oraz w Internecie.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA:
1. Film promocyjny realizowany w formacie 4K.
2. Zdjęcia do filmu w pomieszczeniach zakładu produkcyjnego firmy
oraz w plenerze z wykorzystaniem stosownego typu oświetlenia.
Kran kamerowy i jazda, jako środki podnoszące walory wizualne
filmu.

Doświadczenie
wykonawcy

Opis sposobu
przygotowana oferty

Czas realizacji
Kryterium oceny

Wadium
Sposób składania ofert

Termin składania ofert
Termin i ogłoszenie
wyboru wykonawcy
Wybór oferty

Osoba do kontaktu

Dostawca powinien posiadać ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne
do
wykonania
prac
lub
czynności
określonych
w niniejszym zapytaniu.
Oprócz tego dostawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania danego zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
W celu wykonania prac określonych w niniejszej ofercie wykonawca
oświadczy, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie
zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi
w niniejszym Zapytaniu, w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oferta powinna składać się ze wstępnego scenariusza filmu
reklamowego w formie pisemnej lub graficznej oraz oferty cenowej.
3. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane (możliwy do przesłania
skan).
4. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę
podpisującą Ofertę.
5. W razie wątpliwości Zamawiający może zażądać od Oferenta
dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających informacje
zawarte w ofercie.
Do 10 września 2014 r.
60 % - cena
40% - koncepcja
CENA POWINNA ZAWIERAĆ WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z
ZAMÓWIENIEM, WYMAGA SIĘ PODANIA CENY NETTO ORAZ WYSOKOŚCI
PODATKU VAT
Nie przewidziano
1. Osobiście w formie pisemnej w siedzibie firmy.
2. Drogą pocztową.
3. Drogą elektroniczną na adres: info@monrex.com
Do 25 sierpnia 2014 r. do godziny 10.00.
(Decyduje data i godzina wpływu do Spółki).
Otwarcie ofert oraz wybór dostawcy nastąpi w dniu 25 sierpnia 2014 r. o
godz. 12.00.
Oferenci zostaną powiadomieni o wyniku postępowania tego samego dnia
do godziny 17.00 drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Paweł Woźniak
marketing@monrex.com

Załącznik nr 1

…………………………………………
Miejsce i data
....................................
Dane firmowe

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że posiadam wymagane uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia pt.:
„Sporządzenie koncepcji, opracowanie scenariusza oraz wykonanie filmu reklamowego promującego
produkty i usługi Monrex Sp. z o.o. na rynkach Bliskiego Wschodu: Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych
Emiratów Arabskich oraz Jemenu” zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym nr
341/3/POIG6.1/2014.
Oświadczam, że sytuacja ekonomiczna i finansowa firmy gwarantuje rzetelne wykonanie ww.
zamówienia.

