Kraków, dnia 6 czerwca 2014 r.

Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie
3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej” Umowa o dofinansowanie nr: UDAPOIG.03.01.00-00-015/09

Nr postępowania: FZ/4/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na świadczenie usług doradczych w zakresie promocji marki Zamawiającego
w mediach
społecznościowych
w związku
z realizacją projektu
pn.
„Inkubowanie
nowych
innowacyjnych
spółek
w
Krakowskim
Parku
Technologicznym” w ramach POIG, lata 2007 –2013, działanie 3.1 Inicjowanie
działalności innowacyjnej”, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.0000-015/09

1.

Nazwa i adres Zamawiającego.
Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o. o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864
Kraków, woj. małopolskie, tel./ faks 12 3878160.

2. Tryb udzielania zamówienia.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń.
zm.).
Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy
dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu
zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub
usług.
3.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie promocji marki
Zamawiającego w mediach społecznościowych obejmujące:
1. Działania wstępne polegające na opracowaniu i wdrożenia strategii komunikacji
marki zamawiającego w mediach społecznościowych, w tym: Facebook, Google+,
Linkedin, Twitter, w tym założenie i/lub lifting profili firmowych oraz osób
związanych z marką.
Działania wstępne Wykonawca zobowiązany jest wykonać do 30 czerwca 2014 r.
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2. Stałe działania, polegające na:


Wygenerowaniu min. 5 wpisów tygodniowo dla profili Facebook, Google+
i LinkedIn oraz min 15 twettów;



Stworzenie awatarów oraz cover photo marki;



Aktualizowanie profilu (informacji, galerii zdjęć i video, zakładek, grup, etc.);



Publikowanie bieżących informacji na temat firmy i marki, tematów
pokrewnych i zgodnych ze strategią komunikacji, oferty, wydarzeń, konkursów,
akcji promocyjnych, treści branżowych i eksperckich;



Monitorowanie aktywności użytkowników
utrzymanie wysokiego poziomu wpisów;



Prowadzenie i optymalizacja kampanii reklamowej w modelu CPC i CPM
na Facebooku - promowanie profilu, wpisów, wydarzeń

na

profilach.

W

szczególności

Działania stałe Wykonawca zobowiązany jest wykonać przez okres 6 miesięcy
począwszy od dnia 1 lipca 2014 r.
4.
5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin lub okres wykonania zamówienia:
do 31 grudnia 2014 r.

6.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział i złożyć ofertę Wykonawcy, którzy
prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
6.2 Warunkiem udziału w postepowaniu jest posiadanie doświadczenia
w prowadzeniu
kampanii
w
mediach
społecznościowych.
Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie) zrealizował lub prowadzi nadal co najmniej 3 kampanie w
mediach społecznościowych.
6.3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w formule spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia
przedłożone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu.

7.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu
Wykonawca złoży wraz z formularzem oferty składa oświadczenie o spełnianiu
warunków udziałów w postępowaniu.
W celu potwierdzenia, iż wykonawca posiada doświadczenie powalające na należyte
wykonanie zamówienia wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) z podaniem ich przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców.
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8.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Marcin Bielówka tel.
12 3878160; marcin.bielowka@fzkpt.pl

9.

Termin związania ofertą: 21 (dwadzieścia jeden) dni od ostatecznego
terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Oferta powinna być:
1) sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
2) musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu
ofertowym i być zgodna z jego treścią,
3) podpisana
przez
osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu.
4) Wykaz zawierający przykłady wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat usług
o podobnym charakterze.
W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie
koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
11. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Fundusz Zalążkowy Krakowskiego
Parku Technologiczny Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. Michała
Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, II piętro, pokój 87, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 12 czerwca 2014 roku godzina 10:30.
12. Opis sposobu obliczania ceny.
Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu umowy.
Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy do siedziby
Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy.
Cena oferty netto i brutto będzie podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.
13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie
i miejscu zawarcia umowy.
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15. Informacje pozostałe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez
wyłonienia Wykonawcy.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Wykonawcy w związku niniejszym
zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód,
w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru
innego Wykonawcy.
14. Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego.
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Wykonawca/ pieczątka:

..................... dn. ..................
NIP .............................................
REGON.........................................
Formularz oferty
Na świadczenie usług doradczych w zakresie promocji marki Zamawiającego
w mediach
społecznościowych
w związku
z realizacją projektu
pn.
„Inkubowanie
nowych
innowacyjnych
spółek
w
Krakowskim
Parku
Technologicznym” w ramach POIG, lata 2007 –2013, działanie 3.1 Inicjowanie
działalności innowacyjnej”, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.0000-015/09

Nr postępowania FZ/4/2014
1.

Składam(y) ofertę na wykonanie całego przedmiotu zamówienia
określonym w zapytaniu ofertowym z dnia ……. czerwca 2014 r.:

w

zakresie

Cena netto: ……………………

słownie: ……………………………………………………….

Cena brutto: …………………

słownie: ………………………………………………….……

w tym:
Cena netto za działania wstępne : …………………… słownie: ……………………………
Cena brutto za działania wstępne : …………………

słownie: ……………………………

Cena netto za 1 miesiąc działań stałych: …………………………….……
słownie:
…………………………………………………..
Cena brutto za 1 miesiąc działań stałych: ………………………..…………… słownie:
………………………………………………….……

Cena netto za 6 miesięcy działań stałych: …………………………….…… słownie:
…………………………………………………..
Cena brutto za 6 miesięcy działań stałych: ………………………..……………słownie:
………………………………………………….……
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cena brutto oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, które mogą
wyniknąć w związku z wykonaniem zamówienia zgodnie z warunkami określonym
w umowie.
Przedmiotem oferty jest asortyment określony w pkt 3 [ Opis Przedmiotu
Zamówienia] zapytania ofertowego z dnia 6 czerwca 2014 r. Oświadczam(y), że
oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ww. zapytaniu
ofertowym.
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do
niego żadnych zastrzeżeń.
Oświadczam(y),
że
uzyskałem(liśmy)
wszelkie
informacje
niezbędne
do
prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym
w zapytaniu ofertowym.
Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 21 dni od dnia
upływu terminu składania ofert.
Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu
ofertowym i ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

PODPIS(Y)
Osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

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

FUNDUSZ ZALĄŻKOWY KPT Sp. z o.o.
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków
tel.\fax 12 387 81 60

www.fzkpt.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100.000 zł w całości opłacony
Nr KRS: 0000326895 NIP: 675-141-06-70 REGON: 120873063

