
    

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr dzp.262.128.2022 

1. Zamawiający: 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A,  

02-305 Warszawa przesyła zapytanie ofertowe, na zamówienie wyłączone z  obowiązku 

stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na: usługę reklamy outdoorowej 

odnoszącej się do promocji idei Europejskiego Roku Młodzieży. 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Do Wykonawcy należeć będzie wykonywanie zadań: 

• Dysponowanie nośnikami reklamowym typu citylight o wymiarach min. 1.2 x 1.8 metra 
w odpowiednich lokalizacjach, 

• Produkcja reklamy w odpowiednich do nośnika wymiarach, 

• Montaż reklamy na nośniku, dostarczeniu raportu zdjęciowego do 10 dni od montażu, 

• Niezwłocznej naprawy wszelkich uszkodzeń reklamy, 

• Demontaż reklamy na nośniku we własnym zakresie . 

                   Wybrany Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu specyfikację projektu graficznego,      

                   który będzie zamieszczony na nośniku reklamy.  

3. Termin wykonania zamówienia: między 16.12.2022 r.-15.01.2023 r.  

4. Miejsce świadczenia usługi: 9-14 nośników, Warszawa, 

5. Wymagania dla Wykonawców:  

Wykonawca dysponuje min. 9 nośnikami reklamowym typu citylight o wymiarach min. 1.2 x 1.8 

metra w Warszawie w odległości nie większej niż 3,5 km (liczone w linii prostej według narzędzia 

Google Maps) od Dworca Centralnego w Warszawie 

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy załączyć aktualne zdjęcie potwierdzające 

lokalizację, stan techniczny oraz estetyczny nośnika wraz z opisem lokalizacji.  

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Cena –100% (max. 100 pkt.), 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy na wynegocjowanym wzorze 
Wykonawcy. 

8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy 
składać w formie: pocztą elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl   

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.  
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10.  Termin składania ofert upływa dnia: 1 grudnia 2022 roku o godzinie 10:00. 

11.  Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Agnieszka Cieślak, tel.: 797-011-636, e-mail: 
acieslak@frse.org.pl. 

12.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego 
etapie bez podania przyczyny. 

13.  Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz uzupełnienia 
żądanych dokumentów. 

14.  Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek  
pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych  zmian. 

15.  Oferty złożone po terminie oraz oferty wariantowe zostaną odrzucone.  

16.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie 
stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cyw ilny 
(Dz. U. z 2020 r., poz.1740). 

 
 

Warszawa, 29.11.2022                                                       

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

 miejscowość, data  podpis pracownika realizującego zamówienie 

 

mailto:acieslak@frse.org.pl

		2022-11-29T15:20:44+0100




