
 
Kielce, 20.02.2017 

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2017 

 

Na publikację artykułu sponsorowanego w piśmie o charakterze regionalnym w ramach projektu 

RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego 2014-2020. 

1. Zamawiający  

Fundacja Invictus, ul. Piotrkowska 12/805, 25-510 Kielce 

2. Informacje ogólne  

Fundacja Invictus zwane dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert na publikację serii artykułów 

sponsorowanych w prasie o charakterze regionalnym w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-

048/16 „Jestem kobietą więc idę. Mammografia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego 

traktowania. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Opis przedmiotu zapytania ofertowego 

a) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod CPV 79970000-4 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest: 

Publikacja serii (5) artykułów dotyczących programu profilaktyki badania piersi.  

b) Termin realizacji zamówienia 

marzec i październik 2017, styczeń, maj i wrzesień 2018 

c) Zakres zamówienia 

Artykuł powinien być opublikowany w prasie drukowanej, bezpłatnej, o charakterze regionalnym. 

Publikacja powinna zawierać tekst pisany oraz zdjęcia w kolorze, a wielkość publikacji nie powinna być 

mniejsza niż strona A4. 

4. Kryterium wyboru oferty 



 
Cena – 100% 

Cena za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formie oferty do niniejszego 

zapytania. Cena oferty musi nuć podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto (tj. z 

uwzględnieniem ewentualnego należnego podatku VAT). Wykonawca może 

zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny 

nie będą przewidziane. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia 

powinny być skalkulowane w cenie oferty. 

 

5. Osoba upoważniona do porozumiewania się z oferentem: 

Marta Brzezińska – 885-551-885,  biuro@fundacjainvictus.pl 

 

6. Miejsce i termin składania oferty 

Osobiście, listownie lub e-mailem na adres: ul. Piotrkowska 12/805, 25-510 Kielce, 

biuro@fundacjainvictus.pl z dopiskiem „Publikacja serii artykułów sponsorowanych w prasie o 

charakterze regionalnym w ramach projektu RPSW.08.02.03-IZ.00-26-048/16 „Jestem kobietą 

więc idę. Mammografia” – nie otwierać do 1.03.2017 do godziny 12:00”. W terminie do 

1.03.2017 do godziny 12:00 

 

7. Otwarcie i weryfikacja ofert: 

Otwarcie nastąpi 1.03.2017 roku o godzinie 12:10 w biurze Fundacji Invictus, ul. Piotrkowska 

12/805, 25-510 Kielce. 

8. Wybór oferty 

Wybór oferty nastąpi do godziny 16:00 1.03.2017 z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza 

kwoty założonej w budżecie projektu. O wynikach oferenci zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 
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