DOTYCZY: projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza
Polska Wschodnia, dz. 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddz. 1.1.1 Platformy startowe dla
nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY:
Olsztyoski Park Naukowo-Technologiczny
10-683 Olsztyn, ul. Wł. Trylioskiego 2, NIP: 739 386 22 09, REGON: 281524001
Olsztyoski Park Naukowo-Technologiczny zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie kalkulacji
cenowej.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przygotowanie i realizacja na łamach pracy regionalnej (w wydaniu papierowym i internetowym gazety)
regionalnej akcji informacyjno-promocyjnej dot. działalności przedsiębiorstw typu startup (spółki z o.o.)
inkubowanych w Olsztyoskim Parku Naukowo-Technologicznym w ramach projektu pn. „Platforma startowa
dla nowych pomysłów – Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla
nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów”, finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Promocja działalności startupów w szczególności w kontekście informacji nt. innowacyjnych pomysłów
biznesowych rozwijanych przez spółki w ramach ww. projektu, doświadczeo związanych z realizacją w
ramach projektu indywidualnych programów inkubacji.
Zakres usługi:
1) Przeprowadzenie bezpośrednich wywiadów z przedstawicielami startupów - min. 10 - maks. 13 startpów
2) przygotowanie redakcyjne tekstu nt. działalności startupów (na podstawie ww. wywiadów),
3) wykonanie zdjęd do artykułu,
4) opracowanie graficzne i edytorskie artykułu,
5) publikacja artykułów:
- wydanie papierowe – dodatek do wydania Gazety (4 str. redakcyjne w kolorze)
- portal internetowy gazety – publikacja i pozycjonowanie na stronie 2 artykułów – materiał ww. dodatku
podzielony na 2 artykuły (2 edycje x 7 dni)
- dostarczenie OPN-T wydruku ww. dodatku nt. startupów do gazety – 100 szt.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
w terminie od daty złożenia zamówienia, jednak nie później niż do dnia 31/12/2016 r.
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową brutto, tj. musi zawierad wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszego zapytania.
2. Wykonawca nie będzie mógł żądad dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się, że nie
uwzględnił wszystkich elementów niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszego
zamówienia.
V. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena – 100%,
tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa.
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VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zamówienie może ubiegad się Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo;
2. Oferta powinna byd sporządzona wg następujących wytycznych:
a) zawierad pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę, NIP, REGON,
b) imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby do kontaktu w sprawie oferty,
c) byd sporządzona w języku polskim,
d) treśd oferty musi odpowiadad treści zapytania ofertowego,
e) zawierad cenę oferty przedstawionej jako cenę brutto, która zawiera podatek VAT obliczony przez
oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i
czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i
na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku;
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy w terminie do dn. 21/12/2016 r. (środa) do godz. 12.00 przesład na adres e-mail: m.benrynkiewicz@opnt.olsztyn.pl
2. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
VII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a w
szczególności, gdy oferta z najniższą ceną przekracza kwotę przeznaczoną na realizację ww. zamówienia;
2. Ogłoszenie wyników postępowania: Wykonawcy, którzy złożą ważne oferty zostaną zawiadomieni o
wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w
terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert;
3. Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do realizacji zamówienia.
4. Zapytania o przedmiot zamówienia: Magdalena Ben-Rynkiewicz – pracownik OPN-T (tel. 89 612 05 05, email: m.ben-rynkiewicz@opnt.olsztyn.pl)
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