
 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S. 
Ul. Chopina 18, 39-300 Mielec 
Tel 17/773 82 56 , fax 17/788 32 62 
www.marr.com.pl

 

 
 

 
        

Projekt „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Zapytanie ofertowe z dnia  09-02-2015r. na publikację ogłoszenia w prasie 

 

W ramach realizacji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

pn. „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” zapraszamy do złożenia oferty na  publikację 

ogłoszenia w prasie, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

 

I. Zamawiający 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

ul. Chopina 18, 39 - 300 Mielec 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1.  Przedmiotem zamówienia są  3 publikacje w formie ogłoszenia prasowego. 

2. Zasięg gazety musi obejmować miasto Mielec oraz powiat Mielecki, a nakład na tym 

terenie nie może być mniejszy niż 8 tys. egzemplarzy tygodniowo. 

3. Cel kampanii to promocja usługi audytu innowacyjności wśród przedsiębiorców z 

terenu powiatu Mieleckiego. 

4. Treść reklamy znajduje się w załączeniu do zapytania ofertowego (zał.2). 

Zamawiający zastrzega, iż ostateczna treść i wzór reklamy będzie uzgodniona po 

wyborze Wykonawcy. Po zaakceptowaniu projektów graficznych przez 

Zamawiającego, Wykonawca przygotuje reklamę zgodnie z przedstawioną ofertą oraz 

dokonania jej publikacji.  

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom.  

6. Grupa docelowa: mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenu miasta Mielec oraz z 

powiatu Mieleckiego. 
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III. Specyfikacja techniczna 

1. Forma reklamowa typu ogłoszenie. 

2. Wymiary ogłoszenia: nie mniejsze niż 8cm x 12cm 

3. Kolorystyka:  czarno-białe 

4. Dodatkowe założenia: publikowanie w ramce 

5. Lokalizacja: strony nieparzyste, od 3 do 7 strony 

6. Ilość publikacji:3 szt. 

 

IV. Okres emisji ogłoszeń:  

Marzec w okresie 09-13.03.2015r. i 23-27.03.2015r. 

Kwiecień w okresie 13-17.04.2015r. 

 

V. Kryteria oceny ofert 

Cena 100% 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa końcowa ocenę. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie na realizację emisji zostanie złożone maksymalnie w terminie 7 dni od 

wyboru najkorzystniejszej oferty.  

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu znajdującym się w załączniku nr 1 do 

niniejszego zapytania. 

2. Do oferty należy dołączyć, podpisane przez podmiot składający ofertę, oświadczenie 

 o braku powiązania osobowego i kapitałowego z Zamawiającym (zał. nr 3) oraz 

wzór ogłoszenia (zał. nr 2) 

3. W ofercie należy wskazać nakład gazety, rozmiar ogłoszenia, terminy publikacji 

ogłoszenia, stronę na której będzie umieszczone oraz cenę. Cena oferty musi 

zostać przedstawiona jako cena netto oraz brutto (netto + podatek VAT) w PLN. 



 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S. 
Ul. Chopina 18, 39-300 Mielec 
Tel 17/773 82 56 , fax 17/788 32 62 
www.marr.com.pl

 

 
 

 
        

Projekt „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość” 

4. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 

zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez 

okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy. 

5. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

VIII. Termin, miejsce i forma składania oferty 

1. Ofertę wg załączonego wzoru należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

ewa_gorska@marr.com.pl w terminie do dnia 25-02-205r. do godziny 15.00 lub 

pocztą na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., ul. Chopina 18, 39 - 

300 Mielec. 

2. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do dnia 26-02-2015r. 

do  godziny 15.00. Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze emailem. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień    

dotyczących treści złożonych ofert. 

IX. Dodatkowe informacje 

 Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z wyboru ofert spośród złożonych ofert lub 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Niezależnie od wyniku 

postępowania, wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty na podstawie 

niniejszego zapytania ponosić będzie oferent. Podmiotom, które wezmą udział w 

postępowaniu, o którym mowa w niniejszym zaproszeniu nie przysługują żadne 

roszczenia z tytułu nie zawarcia umowy sprzedaży, nie przyjęcia złożonej oferty bądź 

z tytułu braku zaproszenia do negocjacji prowadzonych na podstawie złożonej oferty. 

Dodatkowych informacji udziela Ewa Górska: tel. 797 600 308, e-mail: 

ewa_gorska@marr.com.pl 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ramach realizowanego zamówienia 

wszystkie egzemplarze dziennika w których pojawiło się ogłoszenie. 
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Załącznik nr 1 – wzór oferty 

 

 

Data sporządzenia oferty 

Miejscowość, data…………………………………. 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

na wykonanie ogłoszenia w prasie w ramach projektu „Doradztwo KSI KSU dla 

innowacyjnych” POIG 5.2 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A 

Ul. Chopina 18, 39-300 Mielec 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa…………………………… 

Adres……………………………. 

NIP……………………………… 

 

Osoba uprawniona do kontaktów 

Imię i nazwisko …………………. 

Adres ……………………………. 

Nr telefonu ……………………… 

Nr faksu ………………………… 

Adres e-mail …………………… 
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3. My niżej podpisani oświadczamy, że: 

- akceptujemy treść i postanowienia zapytania ofertowego, 

- gwarantujemy wykonanie Zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego                       

z dnia 09-02-2015r. 

- za cenę jak niżej:  

4. My niżej podpisani oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia za cenę: 

 

Lp.  Rozmiar 

ogłoszenia 

Terminy 

emisji 

Nr strony  Cena netto VAT Cena 

brutto 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

5. Termin ważności oferty:…………….. 

6. Nakład gazety………………. 

7. Wraz z ofertą przedkładamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. Wzór ogłoszenia  

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i  kapitałowych z Zamawiającym 

 

Data __________________ 

 

Podpis / Podpisy __________________ 
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Załącznik nr 2 – wzór ogłoszenia 

 

 

 

 

 
 
 

Przedsiębiorcy! 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A zaprasza do skorzystania z usługi 

dofinansowanej ze środków unijnych na przeprowadzenie 
 audytu innowacji oraz doradztwa we wdrożeniu innowacji  w Twojej firmie. 

 
 Zyskujesz: 

 pełnowymiarową analizę funkcjonowania firmy  
 wskazanie potencjału pozwalającego na wprowadzenie optymalnych rozwiązań 

innowacyjnych 
 dofinansowanie od 50% do 100 % wartości usługi 

 dostęp do wysokiej jakości usług Laboratorium i Prototypowni 
 

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
Liczba przedsiębiorstw, które mogą wziąć udział w projekcie, jest ograniczona. 

 
Szczegółowych informacji udzielają: 

Ewa Górska, tel. 797 600 308, ewa_gorska@marr.com.pl      
 Cezary Mokrzysz, tel. 797 600 307,  cezary_mokrzysz@marr.com.pl 

 
Biuro projektu: 

Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1,  
ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, lokal 213 

www.marr.com.pl 
 

Nie czekaj!   Skorzystaj z szansy i wykonaj telefon lub emaila,  
bądź wśród pierwszych! 

 

    
 

 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”  

„Inwestujemy w waszą przyszłość” 

http://www.marr.com.pl/


 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S. 
Ul. Chopina 18, 39-300 Mielec 
Tel 17/773 82 56 , fax 17/788 32 62 
www.marr.com.pl

 

 
 

 
        

Projekt „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość” 

 

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązania kapitałowego i osobowego 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

................................................................ 

(Nazwa firmy) 

 

 

................................................................. 

(Adres) 

 

................................................................. 

(NIP) 

 

 

oświadcza, że nie ma żadnego powiązania osobowego i kapitałowego z Agencją Rozwoju  

Regionalnego MARR S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec. 

 

 

 

 

……………………………… 

 (data, podpis, pieczątka firmy) 


