
                                       

 

                        
 

Zapytanie ofertowe nr 1104992 
 

 
 

 W związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie Spółki M-TECH na nowe międzynarodowe 

rynki perspektywiczne ( USA; Meksyk; Australia; RPA i Rosja ) oraz wzrost sprzedaży na rynki 

europejskie, w szczególności poprzez wypromowanie nowego produktu Retrofity M-Tech Platinum 

typów C5W, W5W” w ramach podziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK 

PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, firma M-Tech 

zaprasza do złożenia oferty na: 

 

Projekt oraz wydruk 8400 katalogów projektowych 

 

Zamawiający: 

 

M-Tech Poland Sp. z o.o. 

Portowa 8b 

44-100 Gliwice 

NIP 6452532997 

 

Tryb zamówienia: 

 

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego. (Zasada konkurencyjności)   

 

Przedmiot i opis zamówienia 

KOD CPV –  79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, 

drukowania i zabezpieczania 

Projekt oraz wydruk 8400 katalogów produktowych w dwóch etapach (I etap – 4800 szt, II etap – 

3600 szt),  zgodnie ze specyfikacją:  okładka,  format 210 x 297 mm,  liczba stron – 4,  format po 

rozłożeniu: 425 x 307 mm,  kolorystyka: strony zewnętrzne pełny kolor,  kolorystyka: strony, 



                                       

 

wewnętrzne pełny kolor,  papier: papier kreda matowy, 300 g,  nazwa papieru: cocoon silk, folia 

mat + lakier wybiórczy UV, Technologia druku: offsetowa, środek: format 210 x 297 mm,  liczba 

stron – 80,  format po rozłożeniu: 425 x 594 mm, kolorystyka: strony zewnętrzne pełny kolor, 

kolorystyka: strony wewnętrzne pełny kolor,  papier: papier kreda matowy, 150 g, nazwa papieru: 

cocoon silk, Uszlachetnienie: lakier offsetowy zabezpieczający, Technologia druku: offsetowa, 

oprawa miękka klejona PUR 

Harmonogram realizacji:  

do 30/06 - 4800 szt, do 30/01/2019 – 3600 szt.  

 

Kryteria oceny oferty:  

W ramach tego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie 

wymagania. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta, która nie podlega wykluczeniu, 

zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia oraz ma najniższą cenę.   Zamawiający udzieli 

zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu 

ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując 

najwyższą liczbę punktów.  Punkty będą obliczane jako stosunek najniższej ceny do ceny analizowanej 

oferty x 100 pkt.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 

że złożone zostały oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert  dodatkowych. 

Z zastrzeżeniem, iż Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych  niż 

zaoferowane w pierwotnych ofertach. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania 

bez podania przyczyny. 

Informacje dodatkowe: 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.   

Beneficjent dopuszcza zmianę umowy - harmonogramu wydruków ze względu na przesunięcia 

w terminach imprez targowo - wystawienniczych w których Beneficjent chce wziąć udział.                                         

 

 


