
   
 

ZAPYTANIE CENOWE  nr 1/2018 z dnia 24.01.2018 r. 

na zakup usługi marketingowej E-brendingu dla PMP RECYKL Małgorzata 

Kaczmarska, Kod CPV: 64216200-5 elektroniczne usługi  informacyjne  

realizowane w ramach projektu RPSW „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez 

innowacyjne technologie do przetwarzania trudnych odpadów wielowarstwowych oraz 

wprowadzenie na rynek inteligentnego produktu”. 

 

Strona internetowa na której ogłoszono Zapytanie:   www.pmprecykl.com  

Nazwa zamawiającego 

 PMP RECYKL MAŁGORZATA KACZMARSKA 

Adres 
Sandomierska 270 

27-440 Ćmielów 

świętokrzyskie , ostrowiecki 

 NIP 
6612103148 

Tytuł projektu 
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNE TECHNOLOGIE DO 

PRZETWARZANIA TRUDNYCH ODPADÓW WIELOWARSTWOWYCH ORAZ 

WPROWADZENIE NA RYNEK INTELIGENTNEGO PRODUKTU  

Numer projektu 
RPSW.02.05.00-26-0320/16-00 

  

Termin składania ofert 

do dnia 1.02.2018 r. 

 

Miejsce i sposób składania ofert 
1. Oferty należy składać do dnia 1.02.2018 r., do godz. 14.00 na adres PMP RECYKL 

Małgorzata Kaczmarska 27-440 Ćmielów, ul. Sandomierska 270 lub emailem: 

biuro@pmprecykl.com  

2. Oferty należy złożyć w formie pisemnej i można je składać osobiście, pocztą elektroniczną, 

nadsyłać pocztą tradycyjną na w/w adres bądź za pośrednictwem kuriera. Oferty złożone w 

formie innej niż wymienione i oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

Liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania. 

5. Do oferty cenowej należy załączyć oświadczenie oferenta  załącznik  nr 2   o braku 

powiązań kapitałowych z Zamawiającym.   

6. Wskazując cenę, należy uwzględnić: wszystkie przewidywalne koszty związane z 

realizacją zamówienia, podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na 

dzień składania ofert (jeśli dotyczy) oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego 

zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.  

7. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, 

winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu 

zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego  
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przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

8. Ceną oferty jest cena całościowa brutto za realizację usługi.  

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi  e-brendingu marki PMP RECYKL   

Małgorzata Kaczmarska w Ćmielowie, ul. Sandomierska 270 polegająca na: 

 

 1.Odświeżenie znaku firmowego (logo)-Stworzenie nowego znaku firmowego na potrzeby 

kreowania marki w Internecie w nawiązaniu do obecnie obowiązującego. 

 

2. Wykonanie platformy internetowej – umożliwiającej stały kontakt z klientem, 

posiadającej możliwość aktualizowania bieżących informacji dotyczących działalności firmy. 

Stworzenie działu promującego ochronę środowiska i aktualizowania informacji z tej 

dziedziny. Współpraca platformy z aplikacją mobilną umożliwiającą wymianę danych. 

Rozbudowa internetowego działu sprzedaży. 

 

3. Stworzenie aplikacji mobilnej promującej markę PMP RECYKL i wspierającą 

rozwój świadomości społecznej dotyczącej recyklingu- aplikacja mobilna PMP RECYKL 

umożliwiająca śledzenie aktualnych ofert firmy oraz propagowanie recyklingu i ochrony 

środowiska. Możliwość instalacji na urządzeniach mobilnych typu tablet, telefon z systemem 

Android. 

 

4. Budowanie marki w mediach społecznościowych typu Facebook, Google+, Twitter, 

Linkedln, Youtube- stworzenie profili na najpopularniejszych portalach społecznościowych 

tj. Facebook, Google+, Twitter,  Linkedln, Youtube. Przygotowanie odpowiednich 

materiałów dla poszczególnych portali w tym odpowiednich wpisów, zdjęć czy krótkich 

filmów reklamowych. 

  

Zamawiający wymaga dostawy, konfiguracji i uruchomienia usługi na  wskazanych 

przez Zamawiającego urządzeniach firmowych. 

 

 KRYTERIA OCENY OFERT: 

Porównanie cenowe, najniższa cena.  

  

 INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYKLUCZENIA OFERENTA. 

Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy nie  dostarczą  oświadczenia  o braku 

powiązań kapitałowych z Zamawiającym załącznik nr 2. 

 

TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA:  

Do 60 dni od podpisania umowy. 

 

FORMA PŁATNOŚCI: 

Przelew na rachunek bankowy Oferenta wskazany na Fakturze. 
 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA 
Elżbieta Kaczmarska 

Telefon.604 577 067 

  
                                                                                            

                                                                                  Małgorzata Kaczmarska 


