
 
 

 

  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 01/2022 
 

DOTYCZY PROJEKTU:  

Tytuł projektu: Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. 

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0446/19-00  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Pilch Roman Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch 

Ul. Fabryczna 36 

43-450 Ustroń 

REGON – 070425481 
NIP – 5481003203 
e-mail: monika@pilchr.pl  

DATA  ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 09.09.2022 r. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Wycena działań promujących realizację projektu "Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla 

dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych" 

 

KOD CPV: 

79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe 

79342000-3 Usługi marketingowe 

79416200-5 Usługi doradcze public relations 

 

 

I. WYMAGANIA I OPIS ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wycena działań promujących realizację projektu "Zestaw 

innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych" zgodnie z poniższą 

specyfikacją: 

1. Zaprojektowanie oraz wydruk ulotki promującej projekt "Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyj-

nych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych" w ilości 5000 sztuk  

2. Przeprowadzenie kampanii reklamowej w ramach promocji  projektu "Zestaw innowacyjnych po-

mocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych": 

a. Opracowanie reklam graficznych dla promocji projektu pt. ”Zestaw innowacyjnych pomocy 

edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych” pod Facebook, Google+, 

Google ADS. 

b. Analiza i ustawienia parametrów konta GOOGLE ADS umożliwiających promocję projektu. 
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c. Emisja reklam promujących ww. projekt w GOOGLE ADS 

d. Prowadzenie konta GOOGLE ADS w czasie prowadzenia działań promocyjnych  

 

Okres realizacji zamówienia:  

Termin realizacji: do 26.09.2022 r.  

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia a 

także dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień względem wykonywania 

wskazanego przedmiotu zamówienia. Ponadto, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe albo 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym bądź osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

zamawiającego czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem wyboru wykonawcy, 

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są 

związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym 

lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczeń, których wzór 

stanowi załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3. 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-

nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie 

chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 

postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. 

 

III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

 niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. 

2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: 

a. na adres korespondencyjny zamawiającego: Pilch Roman Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch Ul. 

Fabryczna 36,43-450 Ustroń z dopiskiem na kopercie OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE 

NR: 01/2022 



 
 

 

  

b. e-mailem na adres: monika@pilchr.pl podając w treści emaila OFERTA NA ZAPYTANIE 

OFERTOWE NR: 01/2022 
c. osobiście w siedzibie Zamawiającego w zapieczętowanej kopercie zaadresowanej Pani 

Monika Marek, Pilch Roman Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch ul. Fabryczna 36, 43-450 

Ustroń z dopiskiem na kopercie OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR: 01/2022 

3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura 

 Zamawiającego. 

4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez 

Oferenta. 

5. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Monika Marek - tel. 33 855 20 93, e-mail: 

monika@pilchr.pl. 
6. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania 

 ofertowego najpóźniej do dnia 13.09.2022 r. do godz. 10:00. Zapytania należy składać 

a. na adres korespondencyjny zamawiającego: Pilch Roman Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch 

Ul. Fabryczna 36,43-450 Ustroń. 
b. e-mailem na adres: monika@pilchr.pl 

c. osobiście w siedzibie Zamawiającego w zapieczętowanej kopercie zaadresowanej Pani Monika 

Marek, Pilch Roman Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch ul. Fabryczna 36, 43-450 Ustroń 

7. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści istotnych warunków 

zamówienia wpłynął po upływie powyższego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

 

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE: 

1. Ostateczny termin składania ofert: 

16.09.2022 r. 

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.pilchr.pl  

 

3. OCENA OFERT: 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

Cena (C) – 90% wagi oceny 

Termin realizacji (T) – 10% wagi oceny 

2. Zasady wyliczania kryterium punktowego: 

a. najniższa oferowana cena działań promujących realizację projektu "Zestaw innowacyjnych 

pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych"= 90 pkt,  

• wyliczenie ilości punktów dla każdej z ofert: cena najniższa/cena oferowana * 90 pkt. 

b. Najkrótszy termin realizacji w dniach spośród przedstawionych ofert na wycenę działań 

promujących realizację projektu "Zestaw innowacyjnych pomocy edukacyjnych dla dzieci 

przedszkolnych i wczesnoszkolnych" = 10 pkt,  

• wyliczenie ilości punktów dla każdej z ofert: najkrótszy termin realizacji w dniach 

spośród przedstawionych oferta/termin realizacji analizowanej oferty * 10 pkt. 

 

 

3. Miejsce realizacji zamówienia: cała Polska 

4. Najkorzystniejszą ofertę będzie stanowić oferta z najwyższą ilością punktów. 
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V. WARUNKI POSTĘPOWANIA: 

1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. 

2. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert wariantowych. Oferty częściowe oraz wariantowe nie będą brane pod uwagę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie 

prowadzonego postępowania. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w 

stosunku do Zamawiającego. 

5. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie. 

6. Termin ważności oferty – 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert. 

 

VI. WYKLUCZENIA: 

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy posiadają powiązania 

osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe albo osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zamawiającym bądź osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem oraz 

przeprowadzaniem wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie złożyli oświadczenia w 

zakresie posiadania odpowiedniej wiedzę, umiejętności i doświadczenie do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

VII. WARUNKI ZMIANY UMOWY: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z poniższymi zasadami. 

a. Zamawiający i Wykonawcy mogą dokonać następujących zmian zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, w opisanych poniżej przypadkach: 

• Zmiany ogólne ze względu na: 

- zmianę adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 

- zmianę osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, wskazanych w 

umowie, 

- zmianę będącą skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

- zmianę numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 

- zmianę przepisów prawa – taka zmiana będzie miała na celu dostosowanie umowy do 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 



 
 

 

  

• Zmiana terminu wykonania umowy jest możliwa, gdy nie można ukończyć przedmiotu umowy 

w terminie ze względu na: 

• opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, jeżeli okoliczności te będą miały wpływ na 

pierwotny termin wykonania umowy przez Wykonawcę 

- wystąpienie istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do wykonania 

przedmiotu zamówienia o ile będzie to mogło mieć wpływ na pierwotny termin wykonania 

umowy, 

- wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt b., termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania 

przedmiotu umowy w sposób należyty, jednak nie dłuższy niż o okres trwania opóźnienia 

Zamawiającego lub siły wyższej, jeśli, któreś z tych zdarzeń było przyczyną zmiany terminu. 

Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, o charakterze niezależnym od Wykonawcy 

i Zamawiającego, którego żadna ze stron nie mogła przewidzieć, którego nie było można uniknąć, 

ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a która spowoduje, 

że nie będzie można wykonać przedmiotu umowy w terminie, w tym w szczególności: wojna, 

powódź, pożar i inne klęski żywiołowe. 

b. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

• zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

• zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztó
w dla zamawiającego, 

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

c. Jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki: 

• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

d. W przypadku, gdy Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca: 

• na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a (jeżeli takie wprowadzono), 

• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

• w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę 



 
 

 

  

z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem 

dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac. 

e. Jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza 

niż progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp (Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 

września 2019 r.) (średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania 

wartości zamówień ustala się w oparciu o przepisy art. 3 Pzp) i jednocześnie jest mniejsza od 10% 

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub 

dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

2. Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

VIII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY: 

1. Formularz ofertowy (załącznik 1). 

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

(załącznik 2). 

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 3). 

 

 

 
Z poważaniem 

 

 


