Częstochowa, 16.06.2011
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POKL/3.3.2/11
W związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności zwracam się
z prośbą o przesłanie oferty cenowej na opracowanie i nagranie spotu reklamowego
oraz jego emisję na antenie radia kod CPV 79341000-6 usługi reklamowe, sekcja
QA02-1 w zakresie reklamy w radiu.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
Ofertę naleŜy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych. Wykonawca
moŜe złoŜyć ofertę na jedną część, na kilka wybranych przez siebie części lub
na wszystkie części zapytania. Dopuszcza się złoŜenie więcej niŜ jednej oferty przez
jednego wykonawcę na tę sama część zapytania pod warunkiem, Ŝe dotyczy ona
róŜnych rozgłośni radiowych.
Kryterium oceny ofert będzie najniŜsza cena poszczególnych części,
w związku z czym zamówienie moŜe zostać zrealizowane przez kilku Wykonawców.
Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji części zamówienia. Kolejne realizowane
będą w okresach: 01.07. – 25.08.2012 oraz 01.07-26.08.2013 z zastrzeŜeniem
moŜliwości zmiany długości spotu, liczby emisji oraz zasięgu rozgłośni. Ponadto
równolegle Uczelnia ogłosiła zapytania ofertowe na usługi reklamowe: sekcja QA07-6
w zakresie reklamy w czasopismach (5/POKL/3.3.2/11) a wkrótce ogłosi zapytanie
na usługi reklamowe w zakresie reklamy w Internecie – sekcja QA04-7.
W przypadku braku moŜliwości realizacji którejkolwiek z części (nie uzyskania oferty
w wyznaczonym terminie, braku dostępnych terminów, itp.) bądź przekroczenia kwoty
przeznaczonej na realizację zamówienia zastrzegamy moŜliwość częściowej realizacji
zamówienia
Termin składania ofert mija 30.06.2011 o godzinie 15.00.
W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr 34 364 34 91 lub adres
biuroprojektu.npz@wsz.edu.pl .
Ofertę naleŜy przesłać faksem pod nr 34 364 34 26 lub mailem na adres
biuroprojektu.npz@wsz.edu.pl lub dostarczyć pod adres ul. Rząsawska 40 (pokój
nr 20), Częstochowa.
O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje oferentów biorących
udział w postępowaniu na ich wniosek. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana
zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
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