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Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych 

 „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” 

BIOSTRATEG  

PROCEDURA  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(SIWZ) 

„Przeprowadzenie kampanii  informacyjno- edukacyjnej dot. projektu „Rośliny uprawne oraz 

produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji 

preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety” 

    
ZAMAWIAJACY: 

 

Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa S.A. 

ul. Zachodnia 25, 97-425 Zelów 

NIP: 727-012-55-54   REGON: 470035135  

strona internetowa: www.pollenaewa.com.pl  

 
godziny pracy: 

dni robocze od godz.: 7.00 do godz.: 15:00  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE na 
zasadach określonych w Procedurze zawierania umów w ramach programu „Środowisko naturalne, 

rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, oznaczonej symbolem P-02/18/B wydanie: 1.0. 

(„Procedura”). 

Nazwa Programu: „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG. 

Projekt: „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych 

przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety”. 

Zadanie: „Przeprowadzenie kampanii  informacyjno- edukacyjnej dot.  projektu „Rośliny uprawne oraz 
produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji 

preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety” 

 

 
RODZAJ ZAMÓWIENIA: USŁUGA 

Zapytanie Ofertowe (SIWZ) upubliczniono:  

 w dniu 01/10/2018 (dd/mm/rrrr) na stronie internetowej www.pollenaewa.com.pl   

 w dniu 01/10/2018 (dd/mm/rrrr) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

 w dniu 01/10/2018 (dd/mm/rrrr) wysłano do trzech potencjalnych wykonawców     

 

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-04/18/B 

Termin składania ofert: 09.10.2018 r. do godz. 10.00 

Termin otwarcia ofert: 09.10.2018 r. godz. 10.10 

 
 

 

Zelów, dnia 24.09.2018 r. 

http://www.pollenaewa.com.pl/
http://www.pollenaewa.com.pl/
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1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z przeprowadzeniem kampanii 
informacyjno – edukacyjnej  dot. projektu „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako 

źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów 

kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety”. 

1.2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 

Cześć I – przeprowadzenie kampanii reklamowej w Internecie. 

Część II – przeprowadzenie kampanii reklamowej w prasie. 

1) W zakres Przedmiotu zamówienia dla Części I wchodzi: 

a) Dla potrzeb ekspozycji Projektu, wykonawca utworzy cykl publikacji 
redakcyjnych w dopasowanym kontekstowo serwisie, dedykowanym osobom 

interesujących się kosmetykami, urodą i branżą beauty.  

b) W ramach cyklu publikacji powstanie - minimum 5 artykułów miesięcznie, każdy 

z nich o długości minimum 2 000 znaków, 

c) Rodzaj materiałów: materiały tekstowe lub galeria zdjęć. 

d) Tematyka materiałów: Szczegółowe tematy poszczególnych artykułów zostaną 

uzgodnione z wybranym wykonawcą na etapie realizacji umowy.  

e) Miejsca ekspozycji promocyjnych materiałów redakcyjnych: 

 na stronie głównej serwisu publikującego cykl, 

 na oficjalnym profilu FACEBOOK (lub równoważnym) serwisu 

publikującego cykl, 

 na stronie głównej serwisu. 

f) Ekspozycja Projektu: informacja o nazwie Projektu wraz z tytułem Projektu będzie 
wyeksponowana przy wszystkich materiałach redakcyjnych zamieszczonych 

w ramach cyklu, zarówno na nośnikach desktopowych jak i mobilnych dzięki 

brandingowi w postaci: 

 logotyp w winiecie serwisu wraz z informacją o Projekcie (desktop), 

 screening – tapeta zintegrowana z formatem górnym (desktop), 

 halfpage/rectangle (desktop), 

 mobile rectangle (mobile), 

 obecność za Adblock. 

g) Minimalna estymacja odsłon cyklu publikacji na poziomie 50 000 UU/m-c   

2) W zakres Przedmiotu zamówienia dla Części II wchodzi: 

a) Dla potrzeb ekspozycji Projektu, wykonawca utworzy: 

 minimum 3 layouty reklamowe (układy graficzne) oraz 

 minimum 3 artykuły natywne w dopasowanym kontekstowo magazynie / 

gazecie o tematyce kosmetycznej, o nakładzie nie mniejszym niż 20 000 

egzemplarzy. 

 wymaganym jest aby magazyn / gazeta były czasopismami zajmującymi się 

tematyką z branży kosmetycznej. 

b) Layout prasowy (układ graficzny) 

 każdy layout musi mieć format na całą stronę czasopisma / gazety, 

 każdy layout zostanie opracowany graficznie przez wykonawcę.  

c) Reklama natywna:  

Wykonawca zredaguje i wyemituje minimum 3 artykuły contentmarketingowe 
z cechami reklamy natywnej. Artykuł contentmarketingowy stworzony zostanie 

przez wykonawcę na ustalony z Zamawiającym temat. Artykuły mają zapewnić 
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promocję Projektu, konkretna forma i funkcja artykułów zostanie dopasowana  do 

mediów, w których będą publikowane. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie 

materiałów Public Relations lub produktowych promujących Projekt. 

Każdy artykuł musi spełniać 4 podstawowe kryteria: 

 treść wartościowa dla czytelnika, tj. potencjalnego odbiorcy – dla osób 

interesujących się kosmetykami, urodą i branżą beauty, a forma dopasowana 

i spójna z miejscem ekspozycji, (stylistyka, przekaz, merytoryka), 

 oznaczenie Projektu / Programu, 

 treść na wysokim poziomie merytorycznym, 

 musi składać się przynajmniej z 2000 znaków,  

 być opatrzony minimum 1 zdjęciem związanym z jego tematem. 

3) Kampania ma na celu popularyzację: 

a) Programu: „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG. 

b) Projekt: „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji 
biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, 

farmaceutycznych i suplementów diety”. 

c) strony internetowej www.pollenaewa.com.pl oraz maksymalizację wizyt na stronie 

kampanii. 

4) Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do przedstawiania założeń projektowych 

materiału reklamowego z uwzględnieniem ww. opisu. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wprowadzenia zmian w przedstawionym materiale a wykonawca, po 
uzyskaniu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania w zaistniałej sytuacji 

maksymalnie dwóch dodatkowych propozycji projektowych. 

5) Zamawiający, będzie na bieżąco współpracował z wybranym wykonawcą w celu 
uzgodnienia treści materiałów oraz zatwierdzenia ich ostatecznej wersji. 

6) Wykonawca zobowiązany będzie do reagowania na uwagi Zamawiającego, ich 

uwzględniania oraz  bieżącego uzgadniania treści materiału oraz dokonywania 

uzgodnionych korekt w materiale. 

7) Zamawiający przyjmuje, iż w ramach realizacji zamówienia wykonawca będzie 

zobowiązany do przedstawienia do akceptacji do 3 (trzech) wersji materiałów 

reklamowych.  

8) Promocja Projektu musi być realizowana na zasadach określonych w dokumencie 

o nazwie „Poradnik promocji dla projektów krajowych” zamieszczonym na stronie 

internetowej pod adresem: www.ncbr.gov.pl oraz na stronie internetowej pod adresem: 
www.pollenaewa.com.pl oraz został wysłany potencjalnym wykonawcom jako 

załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego (SWIZ). 

9) Wykonawca w ofercie obowiązany jest wskazać tytuły prasowe w jakich oferuje 

publikacje materiałów oraz adresy stron internetowych na których będzie publikowany 
materiał. 

10) Po zakończeniu każdego miesiąca realizacji umowy, wykonawca zobowiązany będzie 

przedstawić szczegółowy raport z działań marketingowych, uwzględniający m.in. liczbę 
odsłon, zasięgi i reakcje czytelników (komentarze, udostępnienia). 

1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. wykonawca może 

złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza 

maksymalnej ilości części, na które wykonawca może złożyć ofertę. W sytuacji, gdy dla 
danej części Przedmiotu zamówienia nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca 

wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ), Zamawiający 

unieważni postępowanie tylko dla tej danej części Przedmiotu zamówienia. 

1.4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

http://www.pollenaewa.com.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/
http://www.pollenaewa.com.pl/
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1.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

przepisów art. 27.4. Procedury. 

1.6. Zamawiający nie zamierza organizować spotkania z wykonawcami. 

1.7. Jeżeli wykonawca ma zamiar współpracować z podwykonawcami Zamawiający żąda 

wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom i nazwy podwykonawcy. 

1.8. Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 

79341000-6 Usługi reklamowe  

2. Termin realizacji zamówienia 

2.1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie wskazanym                   
w art. 2.2 Zapytania Ofertowego (SIWZ): 

2.2. Realizacja zamówienia nastąpi w następujących terminach:  

 dla Części I:   

a) czas trwania kampanii: styczeń 2019 r. - marzec 2019 r.,  

b) materiały gotowe do emisji: do dnia 14 grudnia 2018 r.  

 dla Części II:  

a) czas trwania kampanii: styczeń 2019 r. - marzec 2019 r.,  

b) materiały gotowe do emisji: do dnia 14 grudnia 2018 r. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

4. Przesłanki wykluczenia  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, który jest: 

1) podmiotem powiązanym lub jest jednostką zależną, współzależną lub dominującą               
w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.                                 

o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047); 

2) podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim 

stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności w wyborze wykonawcy roboty budowlanej, dostawcy towaru lub usługi, 

w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli, także poprzez członkostwo w organach wykonawcy roboty budowlanej, 

dostawcy towaru lub usługi; 

3) podmiotem będącym powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do 

Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 651/2014 

z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 

4) podmiotem będącym powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 

2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 

710, z późn. zm.). 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy po zapoznaniu się                     

z przedmiotem zamówienia oraz warunkami jego realizacji stwierdzą, iż: 
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1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile posiadanie ich przy realizacji niniejszego zamówienia jest wymagane 

na podstawie odrębnych przepisów; 

2) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie niniejszego 
zamówienia; 

3) posiadają zdolność techniczną i zawodową wymaganą przy realizacji niniejszego 
zamówienia. 

5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1) Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia 
warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności. 

2) Zamawiający nie określa minimalnego poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia warunku 
sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

3) Zamawiający nie określa minimalnego poziom zdolności jaki jest wymagany dla 
spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                       

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

6.1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 4 Zapytania 

Ofertowego (SIWZ) wykonawca składa wraz z ofertą, Oświadczenie o nie podleganiu 

wykluczeniu z postępowania, które stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do 

wykluczenia, 

 po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu Zamawiający nie będzie żądał 

dodatkowych dokumentów. 

6.2. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych                          
w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ) wykonawca składa wraz z ofertą: 

a) koncepcje / założenia projektowe materiału reklamowego, 

b) wykaz adresów stron internetowych, na których będzie eksponowany materiał, 

c) wykaz tytułów czasopism / gazet, na których będzie eksponowany materiał.    

6.3. Zamawiający żąda aby, wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu:  

 zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wykonawcy, o którym mowa 

w art. 23 Procedury, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (SIWZ). 

6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 

wykonawcy, o którym mowa w art. 23 Procedury, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania 

Ofertowego (SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokument ten potwierdza brak podstaw do wykluczenia. 

6.5. Oświadczenia dotyczące wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są 

w oryginale. 

6.6. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w art. 6.5 Zapytania Ofertowego 

(SIWZ), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

6.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6.8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej dokumentowej lub                

w formie pisemnej elektronicznej. 

6.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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6.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6.11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania              

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

6.12. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

6.13. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie realizacji 
zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

6.14. Na ofertę składają się: 

 Formularz ofertowy 2 szt. – którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Zapytania 

Ofertowego (SIWZ); 

 Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 Procedury, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (SIWZ);  

 Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą 

podpisującą ofertę nie jest osoba / osoby upoważniona/e na podstawie odpisu                  
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. Dokument stanowiący pełnomocnictwo należy przedstawić w formie 

oryginału; 

 Oświadczenia i dokumenty nadesłane, na żądanie Zamawiającego przez wykonawcę po 

terminie składania ofert, a których obowiązek złożenia wynika z zapisów Zapytania 
Ofertowego (SIWZ).     

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

7.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. 

7.3. Ofertę, pełnomocnictwa, oświadczenia oraz dokumenty stanowiące część składową oferty 

składa się, pod rygorem nieważności na piśmie, przy zachowaniu formy dokumentowej. 

7.4. Wnioski, zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje składane w toku prowadzonego 

postępowania  Zamawiający i wykonawca przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego. 

a) Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się: 

 drogą elektroniczną: e-mail: przetargi@pollenaewa.com.pl  

 zawsze dopuszczalna jest forma pisemna 

adres do korespondencji: 

Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa S.A. ul. Zachodnia 25, 97-425 Zelów 

b) Jeżeli Zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.5. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się  wskazywać 

numer sprawy nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez 

Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ). 

7.6. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ). 

7.7. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się                          
z wykonawcami: Sekretarz Komisji Przetargowej – Joanna Wojciechowska - Bednarek 

nr tel.: +48 723 185 564, adres e-mail.: przetargi@pollenaewa.com.pl           

8. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

mailto:przetargi@pollenaewa.com.pl
mailto:przetargi@pollenaewa.com.pl
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9. Termin związania ofertą. 

9.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10. Opis sposobu przygotowania oferty.  

10.1. Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie załączników do Zapytania Ofertowego (SIWZ) winny być sporządzone zgodnie 

z tymi wzorami, co do ich treści. 

10.2. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia wzoru umowy do składanej oferty, złożenie 

oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych we wzorze umowy. 

10.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego (SIWZ). 

10.5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności na piśmie przy zachowaniu formy pisemnej 

dokumentowej, zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

10.6. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do składanej oferty wszystkie wymagane 

postępowaniem o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia. 

10.7. W celu zapewnienia niezbędnego stanu integralności oferty prosimy zaparafować każdą 

zapisaną stronę oferty, dokonać numeracji stron lub kartek oraz całość spiąć lub zszyć. 

10.8. Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w kopercie 

zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie 
poufności jej treści do momentu otwarcia ofert. 

10.9. Kopertę należy opisać w następujący sposób: 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY    

   Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa S.A.  

ul. Zachodnia 25  

97-425 Zelów 
Zapytanie Ofertowe – OFERTA 

- nr sprawy ZO-04/18/B 

Nie otwierać do dnia 09.10.2018 r. do godz. 10:10   

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę 

wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

10.10. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wykonawcy muszą być podpisane przez wykonawcę 

lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy. 

10.11. Błędy w ofercie należy poprawić poprzez skreślenie niepoprawnej treści lub kwoty, w taki 

sposób, aby pierwotny zapis pozostał czytelny. Obok korekty należy wpisać treść poprawną 

oraz datę poprawki wraz z podpisem osoby kwalifikowanej do dokonania tej czynności.               
Nie można poprawiać pojedynczych cyfr ani liter. 

10.12. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tekst jednolity (Dz.U. z 2003 r.             

nr 153 poz. 1503 z poźn. zm.) wykonawca przesyła, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie                            

z dopiskiem „POUFNE - tylko do wglądu Zamawiającego”. W przypadku braku 
powyższego, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje zawarte w przesłanych 

dokumentach są w pełni jawne. 

10.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana oraz wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej dokumentowej. 

10.15. Zmiany złożonej oferty należy dokonać w formie pisemnej dokumentowej, przed upływem 

terminu składania ofert, w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez 
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uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert. Na 

kopercie należy umieścić hasło: „ZMIANA OFERTY” wraz z oznaczeniem postępowania, 

którego zmiana dotyczy, dane adresowe wykonawcy oraz Zamawiającego. 

10.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę. 
Wykonawca, w formie pisemnej zawiadamia wówczas Zamawiającego o wycofaniu swojej 

oferty. Zawiadomienie to winno wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. Informacja musi zawierać hasło: „WYCOFANIE OFERTY” wraz                    

z oznaczeniem postępowania, którego zmiana dotyczy, dane adresowe wykonawcy oraz 
Zamawiającego. 

10.17. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie 

zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ją wykonawcy. 

10.18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim 

przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i wykonawców będą odnosiły się 

do zmienionego terminu. 

10.19. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia 

wykonawcy są składane w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.20. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Wszelka 

korespondencja (zapytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego (SIWZ), wnioski, 
oświadczenia, środków ochrony prawnej itp.) dotycząca postępowania odbywać się będzie  

w języku polskim.  

10.21. Jeżeli Wykonawca załącza do oferty dokumenty w innym języku niż język polski 

zobowiązany jest do załączenia tłumaczenia tego dokumentu na język polski. Tłumaczenie 

ma uwzględniać wszystkie elementy dokumentu przedstawionego w języku obcym 
(pieczęcie, podpisy, loga itp.). 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

11.1. Miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w sekretariacie spółki Fabryka 

Kosmetyków Pollena-Ewa S.A. ul. Zachodnia 25, 97-425 Zelów w dni robocze                       

w godzinach: od 09:00 do 15:00 lub przesłać na adres: Fabryka Kosmetyków Pollena-Ewa 

S.A. ul. Zachodnia 25, 97-425 Zelów. Oferta musi wpłynąć do dnia 09.10.2018 r. do godz. 

10:00. 

11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w biurze spółki Fabryka 

Kosmetyków Pollena-Ewa S.A. ul. Zachodnia 25, 97-425 Zelów. Otwarcie ofert nastąpi  

w dniu 09.10.2018 r. o godz. 10.10.  

11.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

11.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny oraz pozostałych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty 
zawartych w poszczególnych ofertach. 

11.6. Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu 
ofert, na ich wniosek informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny oraz pozostałych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty zawartych                            

w poszczególnych ofertach.    

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

12.1. Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową. Cena ryczałtowa będzie traktowana jako 

cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

12.2. Cena oferty może być wyrażona w PLN. 

12.3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie                                    

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jednolity             
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z 2011 r. (Dz.U. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.). 

12.4. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będzie odbywać się w PLN (polskich 

złotych). 

12.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z całości dostaw i usług związanych               

z wykonaniem Przedmiotu zamówienia.   

12.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania                                    
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usług, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez podatku. 

13. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert   

13.1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Części I – przeprowadzenie kampanii w Internecie: 

A. Cena (C) – znaczenie 80% 

B. Świadczenie dodatkowe (ME) – publikacja przygotowanych materiałów 

redakcyjnych na dodatkowych miejscach ekspozycji / stronach internetowych, 
w okresie realizacji zamówienia - – znaczenie 10% 

C. Świadczenie dodatkowe (DO) – zagwarantowanie dodatkowych odsłon ponad 
minimum wskazane w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ), w okresie realizacji 

zamówienia – znaczenie 7% 

D. Świadczenie dodatkowe (PA) – zaoferowanie dodatkowych artykułów ponad 

minimum wskazane w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ), w okresie realizacji 
zamówienia – znaczenie 3% 

Części II – przeprowadzenie kampanii w prasie: 

A. Cena (C) – znaczenie 80% 

B. Świadczenie dodatkowe (AN) – zaoferowanie dodatkowych artykułów natywnych 

ponad minimum wskazane w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ), w okresie realizacji 

zamówienia – znaczenie 10% 

C. Świadczenie dodatkowe (PLA) – zaoferowanie publikacji layoutów i artykułów 

natywnych w dodatkowym, tematycznie związanym z Przedmiotem zamówienia  
magazynie / gazecie ponad minimum wymagane w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ), 

tj. 1 magazyn / gazeta, w okresie realizacji zamówienia – znaczenie 10% 

13.2. Sposób oceny ofert i przyznawania punktów: 

Części I – przeprowadzenie kampanii w Internecie: 

A. Oferta z najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzymuje 80 punktów 

Następne wg wzoru: 

               Cena z najniżej wycenionej oferty 
(C) =  --------------------------------------------------   x 80 = ilość punktów 

                                           Cena badanej oferty 

B. W kryterium Świadczenie dodatkowe (ME) oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

a) Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami: 

3 obowiązkowe miejsca ekspozycji – 0,00 pkt 

1 dodatkowe miejsce ekspozycji – 2 pkt 
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2 dodatkowe miejsca ekspozycji – 4 pkt 

3 dodatkowe miejsca ekspozycji – 6 pkt 

4 dodatkowe miejsca ekspozycji – 8 pkt 
5 i więcej dodatkowych miejsc ekspozycji – 10 pkt 

b) Zadeklarowane, dodatkowe miejsca ekspozycji artykuły muszą spełniać 

wymagania dotyczące Przedmiotu zamówienia opisane w art. 1.2 Zapytania 
Ofertowego (SIWZ).  

C. W kryterium Świadczenie dodatkowe (DO) oferta może uzyskać maksymalnie 7 pkt. 

Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami: 

50 000 UU/m-c gwarantowanych obowiązkowych odsłon cyklu publikacji 

redakcyjnych – 0,00 pkt 

5 000 UU/m-c dodatkowych zagwarantowanych w ofercie odsłon cyklu publikacji 

redakcyjnych – 1 pkt 

10 000 UU/m-c dodatkowych zagwarantowanych w ofercie odsłon cyklu 

publikacji redakcyjnych – 2 pkt 

15 000 UU/m-c dodatkowych zagwarantowanych w ofercie odsłon cyklu 

publikacji redakcyjnych – 3 pkt 

20 000 UU/m-c dodatkowych zagwarantowanych w ofercie odsłon cyklu 

publikacji redakcyjnych – 4 pkt 

25 000 UU/m-c dodatkowych zagwarantowanych w ofercie odsłon cyklu 

publikacji redakcyjnych – 5 pkt 

30 000 UU/m-c dodatkowych zagwarantowanych w ofercie odsłon cyklu 

publikacji redakcyjnych – 6 pkt 

35 000 UU/m-c dodatkowych zagwarantowanych w ofercie odsłon cyklu 
publikacji redakcyjnych i więcej – 7 pkt 

D. W kryterium Świadczenie dodatkowe (PA) oferta może uzyskać maksymalnie 3 pkt. 

a) Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami: 

5 obowiązkowych artykułów / miesiąc – 0,00 pkt 

1 dodatkowy artykuł w trakcie trwania umowy – 1 pkt 

2 dodatkowe artykuły w trakcie trwania umowy – 2 pkt. 

3 i więcej dodatkowych artykułów w trakcie trwania umowy – 3 pkt 

b) Zadeklarowane, dodatkowe artykuły muszą spełniać wymagania dotyczące 

Przedmiotu zamówienia opisane w art. 1.2 Zapytania Ofertowego (SIWZ).   

 Części II – przeprowadzenie kampanii w prasie: 

A. Oferta z najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzymuje 80 punktów 

Następne wg wzoru: 

               Cena z najniżej wycenionej oferty 

(C) =  --------------------------------------------------   x 80 = ilość punktów 

                                           Cena badanej oferty 

B. W kryterium Świadczenie dodatkowe (AN) oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt.  

a) Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami: 

3 obowiązkowe artykuły natywne – 0,00 pkt 

1 dodatkowy artykuł natywny – 2 pkt 
2 dodatkowe artykuły natywny – 6 pkt 

3 i więcej dodatkowych artykułów natywnych – 10 pkt 

b) Zadeklarowane, dodatkowe artykuły natywne muszą spełniać wymagania 
dotyczące Przedmiotu zamówienia opisane w art. 1.2 Zapytania Ofertowego 
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(SIWZ).  

C. W kryterium Świadczenie dodatkowe (PZA) oferta może uzyskać maksymalnie 10 

pkt. 

a) Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami: 

1 obowiązkowy magazyn / gazeta – 0,00 pkt 

2 (drugi) dodatkowy magazyn / gazeta – 5 pkt 

3 (trzeci) i więcej dodatkowy magazyn / gazeta – 10 pkt 

b) Zadeklarowane, dodatkowe miejsca publikacji magazyny / gazety muszą 
zapewniać promocje Projektu w grupie docelowych konsumentów / odbiorców nie 
musza to być publikacje w całości poświęcone branży kosmetycznej ale 

posiadające działy tematycznie z nią związane.  

13.3. Sposób porównywania i oceny ofert: 

1) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na postawie kryteriów oceny ofert 
określonych   w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ). 

2) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

3) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia  

14.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty,  

4) unieważnieniu postępowania,  

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.2. Zamawiający, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza 

Ogłoszenie, informację o zakończeniu postępowania na powszechnie dostępnej stronie 

internetowej, na której było upublicznione Zapytanie Ofertowe (SIWZ) tj. 
www.pollenaewa.com.pl 

14.3. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji usług mających na celu wykonanie 

Umowy („Harmonogram”) a także wykazu prac do wykonania przez Zamawiającego wraz 

z ich opisem. 

14.4. Umowa w sprawie zamówienia zawarta będzie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

14.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu 

wymienionego w art. 14.4. Zapytania Ofertowego (SIWZ), jeżeli w postępowaniu                      
o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

14.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

http://www.pollenaewa.com.pl/
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zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą nie będzie wymagane 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania         

o udzielenie zamówienia  

16.1. Wzór umowy, którą Zamawiający zamierza podpisać z wykonawcą stanowi załącznik nr 4 
do Zapytania Ofertowego (SIWZ). 

16.2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

16.3. Określenie warunków zmian umowy, zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania              
o udzielenie zamówienia zawiera § 8 wzoru umowy. Zmiany do umowy mogą nastąpić na 

pisemny wniosek Zamawiającego lub wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą 

Stron w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

17. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem Ofertowym (SIWZ) zastosowanie maja 

przepisy Procedury, która to stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego (SIWZ). 

18. Spis załączników 

1. Procedura zawierania umów w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo                           

i leśnictwo” BIOSTRATEG. Projekt „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła 

substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, 
farmaceutycznych i suplementów diety”, oznaczona symbolem P-02/18/B wydanie: 1.0., 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wzór, 

3. Formularz ofertowy – wzór – 2 egz., 

4. Umowa – wzór – 2 egz., 

5. „Poradnik promocji dla projektów krajowych”.  

 

 

Prezes Zarządu Spółki 

 

Cezary Bijak 
……………………………. 

(podpis upełnomocnionej osoby) 

 


