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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamówienie realizowane jest przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych 

w ramach projektu: „Bez barier do własnej firmy” nr UDA-POKL.O6.02.00-14-084/10-00 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.2. W związku z tym zwracamy się  

z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

 

1.  Przedmiot zamówienia : Zamieszczenie 15 ogłoszeń w prasie tematycznej w celu 

rekrutacji Uczestników/czek i upowszechnienia rezultatów projektu. 

2.  Miejsce i termin realizacji zamówienia: województwo mazowieckie, w terminie: 12.01 -

7.02.2012 oraz 1-15.12.2012   

3. Kryteria jakościowe zamówienia: 

• Zamieszczenie przygotowanego przez WSTI kolorowego ogłoszenia formatu 97,6 x 

179,4 mm w prasie lokalnej w tym docierającej do powiatów: warszawskiego, 

radomskiego, przasnyskiego, sokołowskiego, lipskiego i białobrzeskiego  (6), 

stołecznej (4), tematycznej – pismo dla matek (2), pismo dla niepełnosprawnych (3).  

• Pisma powinny mieć nakład co najmniej 5000 egzemplarzy. 

• Co najmniej 7 artykułów powinno ukazać się w pismach, które są dziennikami. 

• 13 ogłoszeń musi ukazać się w terminie 12.01-7.02.2012 w celu rekrutacji 

Uczestników/czek do projektu. 

• 2 ogłoszenia muszą ukazać się w terminie 1-15.12.2012 w celu upowszechnienia 

rezultatów projektu. 

 

4. Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert pod względem cenowym, biorąc pod uwagę, 

aby cena oferty nie przekroczyła wartości zamówienia określonej w budżecie Projektu. 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium:  

Cena oferty - 100% . W cenie należy uwzględnić wartość usługi brutto.  

5. Osoba do kontaktu: Katarzyna Zwolak, tel.22 536 54 47, adres email: zwolak@vizja.pl 

6. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 10 stycznia 2012 godzina: 12.00 

7. Ofertę można: 
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a) dostarczyć osobiście na adres:  Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 

55/219, 01-030 Warszawa  

b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. 

Pawia 55, 01-030 Warszawa  z dopiskiem: „Bez barier do własnej firmy” 

c)  przesłać e-mailem na adres: zwolak@vizja.pl 

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


