
ASD Systems sp. z o.o.
Sobieskiego 164/1
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-215-00-86, REGON:  243529809

Zapytanie ofertowe nr 1/2017
( dotyczy zamówienia druku ulotek oraz banerów wraz z projektem )

I. ZAMAWIAJĄCY
ASD SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Sobieskiego 164/1 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-215-00-86, REGON: 243529809, KRS 0000505150,
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na druku ulotek oraz wykonaniu banerów
typu roll-up wraz z przygotowaniem projektu graficznego, tłumaczeniem z języka polskiego na 
rosyjski oraz dostawą do siedziby zamawiającego zgodnie z wytycznymi zamawiającymi 
określonymi w siedzibie zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktywnych – Go To Brand.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Format ulotki A4
- Papier kredowy (gramatura 130g/m2 – błysk)
- Zadruk CMYK 4+4
- Projekt graficzny: szczegółowa informacja dostępna w siedzibie zamawiającego
- Nakład: 5000szt.
Baner typu roll-up:
- wymiary 30x160
- Projekt graficzny: szczegółowa informacja dostępna w siedzibie zamawiającego
- Ilość: 2szt.

3. Przed realizacją Wykonawca dostarczy do akceptacji plik graficzny.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 16.09.17r. do godz. 15.00

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- czytelnie podpisana przez wykonawcę. 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać wzory przedmiotu zamówienia

W przypadku przesłania oferty w wiadomości e-mail, oferent zobowiązany jest do dostarczenia 
wzorów przedmiotu zamówienia do siedziby firmy zamawiającego.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres
e-mail: biuro@asdsystems.pl, lub dostarczona osobiście na adres ul. Sobieskiego 103, 43-300 
Bielsko-Biała do dnia 13.09.17r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców 
lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej 
niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  po dniu złożenia ofert, a wyniki  i wybór 
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej zamawiającego po 
zakończonym procesie oceny ofert. 
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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.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.asdsystems.pl
VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 50%
2 - Jakość wydruku 20%
3 – Termin wykonania – 30%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.asdsystems.pl
VII. INFORMACJE INNE 
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub 

warunkach zamówienia na każdym etapie jego realizacji. O każdej zmianie oferenci 
zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie adekwatnej informacji na w/w stronie 
internetowej.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 
postępowania bez podawania przyczyny lub do pozostawienia postępowania bez 
rozstrzygnięcia.

3) Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.
4) Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty

sporządzone w języku obcym powinny być poprawnie przetłumaczone przez Oferenta na
język polski.

5) Ceny podane w walucie innej niż PLN zostaną przeliczona po kursie średnim NBP (Tabela 
A) obowiązującym na dzień przygotowania oferty (tj. data sporządzania oferty; jeżeli 
oferta nie będzie zawierała tej daty to przeliczenie zostanie dokonane po kursie 
obowiązującym na dzień wpływu oferty).

6) Zatwierdzony wzór umowy realizacji zamówienia Zamawiający ma do wglądu w 
zakładzie produkcyjnym tj. 43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 103

7) Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy: do 2 dni od wyboru oferty. 
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający 
może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i 
którego oferta uzyskała kolejne miejsce lub też może ogłosić ponownie Zapytanie 
ofertowe.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem e-mail: biuro@asdsystems.pl

X. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
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ZAŁĄCZNIK – wzór formularza ofertowego

FORMULARZ OFERTY
Do zapytania ofertowego nr…………………..

na ................................................................
.....................................................................
.....................................................................

1.Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.
.......................................................................................................................................................
.................................................................
NIP: .....................................................................................................
REGON: ..............................................................................................
Numer rachunku bankowego: ..............................................................
2.Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:
a) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę 
netto: .......................................... zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% 
za cenę brutto: ....................................... zł.;
b) oferujemy termin realizacji zamówienia: ............. dni/tygodni, licząc od dnia podpisania 
umowy; 
3.Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 
Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
4.Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są*:
a) ………………………………………………………………………………………………
*jeśli Wykonawca nie dołącza załączników należy wpisać BRAK

Miejscowość ............................, dnia ....................................20.. roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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