
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku 

 
na zakup jednej strony reklamy w czasopiśmie branży jubilerskiej na rynek Niemiecki 

 
 

Warszawa 6.12.2017 
 
Zapytanie ofertowe  

 
W ramach projektu „Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa Marcin Zaremski – 

wypromowanie produktów branży jubilerskiej za granicą”, w ramach poddziałanie 3.3.3: 
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE, firma 
Marcin Zaremski ogłasza zapytanie ofertowe na zakup jednej strony reklamy w 
czasopiśmie branży jubilerskiej na rynek Niemiecki. 

 
 

 
1. Zamawiający  

 

Marcin Zaremski 
ul. Narbutta 20/52 

02-541 Warszawa 
NIP: PL 521 032 24 51 
 

2. Przedmiot zapytania ofertowego  

 

Przedmiotem zapytania jest zakup jednej strony na reklamę przedsiębiorcy w 

czasopiśmie branży jubilerskiej, skierowanym na rynek niemiecki. 
 
3. Specyfikacja zapytania ofertowego  

 
Proszę o podanie ceny zakupu jednej strony reklamy w czasopiśmie branży jubilerskiej, 

skierowanej na rynek niemiecki: 

- strona A4 – kolorowy druk, prawa strona 

w głównym wydaniu czasopisma 

edycja styczeń, luty lub wiosna 2018 

 

4. Warunek: 

Czasopismo musi być wydawane na rynku niemieckim i dystrybuowane wśród 

przedsiębiorców i wścieli sklepów/galerii z branży jubilerskiej. 

5. Warunki składania ofert w postępowaniu 

1. Brak możliwości składania ofert częściowych. 

2. Oferty należy składać drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail 
wysłanej na adres mateusz@zaremski.pl lub marcin@zaremski.pl . Treść oferty 
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powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku pozbawionym 
możliwości edycji.  

3. Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim. 

4. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty. 
5. Oferty musi zawierać cenę całkowitą netto i brutto wyrażoną w PLN lub EURO z 

uwzględnieniem cen jednostkowych. 

6. Zakres wykluczenia wykonawców z postępowania 

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury 

wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

7. Kryterium wyboru oferty  

 

Nazwa kryterium Waga kryterium 

Cena 100 % 

 
Zamawiający wybierze ofertę oferenta, który za realizację całości przedmiotu zapytania 

ofertowego zaproponuje najniższą cenę.  Pod uwagę brana będzie kwota netto. 

 

8. Tryb składania ofert  

 

Oferty mogą być składane drogą elektroniczną, przy pomocy wiadomości e-mail 
wysłanej na adres mateusz@zaremski.pl lub marcin@zaremski.pl. 

 

 
9. Termin 

Oferty można składać do 20.12.2017 
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