ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2019
(wraz ze specyﬁkacją zamówienia)
z dnia 05-10-2019 r.

LOTS Joanna Kolodziejczak
Ul. Leszczyńska 4/34
00-339 Warszawa
POLSKA
NIP
PL9521472545
Tel. 604942122
W związku z realizacją projektu pt. „Rozszerzenie działalności gospodarczej na nowe rynki zbytu
poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego” nr. Umowy o doﬁnansowanie nr
RPLD.02.02.01-10-0039/19-00 w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020, II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, II.2 INTERNACJONALIZACJA
PRZEDSIĘBIORSTW, II.2.1 MODELE BIZNESOWE MŚP

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPIS OGÓLNY:

celem zamówienia jest zakup usług:
•

w zakresie doradztwa dotyczącego koncepcji wzornictwa produktu, opakowania i znaku
ﬁrmowego, termin realizacji IV kw. 2019 r.

︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎

Usługa powinna obejmować doradztwo w zakresie projektów: nowych modeli bielizny marki LOVE ON
THE SNOW, opakowań oraz brandingu (logotypy oraz slogany i kampanie reklamowe), w związku z
planowaną ekspansją marki na rynkach Francuskim, Austriackim i Szwedzkim.
Opis realizacji zamówienia:
Oferent przygotuje dla Zamawiającego sugesge co do estetyki oraz rodzaju asortymentu, które
sprawdzą się na poszczególnych docelowych rynkach zarówno w kwesgi produktów, jak i opakowań i
brandingu, oparte o uprzednią analizę otoczenia biznesowego i oczekiwań domniemanej grupy
docelowej klientów.
Kryteria oceny ważnych ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kładł główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Ocena ofert jest etapem postępowania, w wyniku którego Zamawiający zamierza dokonać
uszeregowania ważnych ofert związanych z dostawą przedmiotu Zamówienia wg liczby przyznanych
punktów.
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Kryteria oceny jakimi będzie się kierować Zamawiający podczas wyboru oferty to:
1) Całkowity koszt oferty.
Na tym etapie oceny ofert Zamawiający będzie posługiwał się poniższą punktacją, która posłuży do
oceny wszystkich złożonych ofert. Punkty przydzieli Komisja powołana na potrzeby niniejszego
postępowania. Punktacja przydzielona przez Komisję jest ostateczna.
Lp. Kryteria punktowe
1. Całkowity koszt oferty - 100 pkt.
Oferty powinny zostać zgłoszone na Formularzu Ofertowym. Oferty winny być zgłoszone w formie
pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani
wariantowych. Przesłane oferty muszą być podpisane zgodnie z umocowaniem Wykonawcy.
Termin nadsyłania ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 30 listopada 2019 r. z czego w ostatnim dniu
składania do godz. 12.00.
Miejsce i sposób skradania ofert:
Zapraszamy zainteresowane ﬁrmy do składania ofert w formie elektronicznej na adres Zamawiającego
joanna@loveonthesnow.com, przy czym Zamawiający za poprawnie złożoną ofertę uzna jedynie taką,
która będzie zawierała skan wszystkich podpisanych stron oferty wraz ze wszystkimi załącznikami. W
przypadku wyboru Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie Zamawiającego
oryginałów dokumentacji ofertowej w terminie 5 dni roboczych od daty wyboru (decyduje data
wpływu do siedziby Zamawiającego) pod rygorem nieważności oferty lub bezpośrednio w siedzibie
Zamawiającego Ul. Leszczyńska 4/34; 00-339 Warszawa decyduje data wpływu do kancelarii
Zamawiającego.
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Formularz oferty do zapytania ofertowego
Imię i nazwisko/Nazwa ﬁrmy
Adres/siedziba
Miejscowość
NIP/PESEL
Dane kontaktowe telefon,
adres email

OFERTA WYKONANIA USŁUGI
Ja niżej podpisany/a: …………………………………………………………………………………………………
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę rozeznania rynku dotyczące
doradztwa dotyczącego koncepcji wzornictwa produktu, opakowania i znaku ﬁrmowego

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym:
•

Zakup usług w zakresie doradztwa dotyczącego koncepcji wzornictwa produktu, opakowania i
znaku ﬁrmowego w ramach Zadania nr 12, termin realizacji IV kw. 2019 r. za kwotę
… … … … … … … … … … … , 0 0 z ł n e p o p l u s 2 3 % p o d a t k u VAT ( s ł o w n i e :
…………………………………………………………………….. zł) tj. ............... zł brupo
słownie: .............................................,00/100.)

Termin ważności oferty wynosi: ………………………. dni

……………………………..................................................
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy
(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 1 do formularza oferty

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że jestem Wykonawcą nie powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
−
−
−
−

uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………..................................................
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy
(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do formularza oferty

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie usług
w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji ww. projektu

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu, tj.:
1. Posiadamy potencjał pozwalający na wykonanie zamówienia.
2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
3. Zrealizujemy projekt zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju tj. będzie on neutralny
dla środowiska lub będzie mieć na nie pozytywny wpływ. (Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju dotyczyć będzie takich obszarów jak: przestrzeganie wymogów
ochrony środowiska, efektywne gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian
klimatu i łagodzenie jego skutków, zachowanie różnorodności biologicznej, odporność na
klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną
środowiska.)

……………………………..................................................
Miejscowość/data/czytelny podpis Wykonawcy
(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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