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ZAPYTANIE oFERToWE NR 2/PRol2019
pRzEpRowADzENlE ozlRtłŃ lNFoRMAcyJNo-pRoMocyJNycH - DzlAŁANlA pRoMocyJNE w RAMAcH REALlzAcJl

ZADANlA,,PROMOCJA lNNOWACYJNYCH MASECZEK KOSMETYCZNYCH BEAUTYFACE NA RYNKACH PERSPEKTYWICZNYCH"
W RAMACH PRoGRAMU oPERACYJNEGo lNTELlGENTNY RozWÓlzotl-zozo, PoDDZIAŁANlE PolR.o3.o3.03, wspRRclr uŚp

W PRoMocJl MAREK PRoDUKToWYCH - Go To BRAND NR PolR 03.03.03-14-055115
(zasada konkurencyjności)

FlRMA:
l. ZAMAWlĄĄCY:
lNSPlRE SP. Z o.0.
UL. ŁUKl MAŁE 20A
02-434 WARSZAWA
NlP: 521 353 65 66

ll. TRYB zAMóWlENlA
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego
(Zasada konku rencyjności)
Kod CPV:79341000-6 usługi reklamowe i marketingowe

lll. PRZEDMtoT zAMÓWlENIA lJEGo oPlS:
przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych i

cyfrowych w ramach realizowanego projektu ,,Promocja lnnowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na

rynkach perspektywicznych", w tym w szczególności:

1. przygotowanie konceptu jednoczesnych działań promocyjno informacyjnych na kilku rynkach.

2, przygotowywanie materiałów informacyjno promocyjnych - materiały marketingowe, w tym w szczególności
zdjęcia, filmiki, kompozycje, grafikioraz inne treści pokazujące innowacyjność produktow BeautyFace oraz

realizację przezfirmę projektu GOTO BRAND.

3, przeprowadzenie działań promocyjnych z wykorzystaniem takich narzędzijak
a. Facebook - uporządkowanie wszystkich fanpagów oraz jednoczesne przeprowadzenie działań na

wszystkich z nich (około 'l2)

b. lnstagram - jak wyzej

c. YouTube - przygotowanie i uporządkowanie profilu orazprzeprowadzenie działań z wykorzystaniem

narządzia
d. Twitter - - przygotowanie i uporządkowanie profilu orazprzeprowadzenie działań z wykorzystaniem

narządzia
e. Pinterest - stworzenie profilu oraz przeprowadzenie działań z wykorzystaniem narzędzia

f . Snapchat - stworzenie profilu oraz przeprowadzenie działań z wykorzystaniem narządzia
g. Tumbir - stworzenie profilu oraz przeprowadzenie działan z wykorzystaniem narzędzia (nie jest

konieczny)

W ramach wykonania działan z pkt. 3 nalezy wziąć od uwagę iżZamawiający planuje w tym czasie uruchomić nową

stronę internetową połączoną ze sklepami na każdy zw/w 12krajów, stąd przygotowując strategię należy myśleć o

promocji zagranicznel marek i produktów orazwykorzystaniu najnowszych narzędzi pozwalających na masowe
rlntlrrio /z.aęipo\ nraz zh'l lrlnrnlanip grnn, nnunlrh odhinrrórru {fanórnl follnrnlersórru itd )

a



4, WsPołPraca Z międzYnarodowymi blogerami, vlogerami oraz liderami opinii- udostępnianie im treści i
materiałów, wsPÓłtworzeniem z nimi materiałów i treści, wspólne realizacje innych projektow,
zamieszczanie zdjęĆ i innYch treŚci mających wpływ na budowanie rozpoznawalności marki oraz promocję
Polski

5. organizację konkursu i innych aktywności (np. Dedykowana aplikacja)
6, udostęPnianie treŚci, zdjęĆ i informacji o projekcie w internetowych serwisach www (w szczegolności

kobiecych, life stylowych, kosmetycznych oraz newsowych)
7, stworzenie bazy danych międzynarodowych agregatorów treści, serwisów kobiecych, life stylowyc h oraz

kosmetycznych
8, Prowadzenie innYch działań mających wpływ na budowanie rozpoznawalności marki i produktów w

internecie i mediach cyfrowych
9. Czas realizacji projektu : grudzien 2019

oPls zAMóWlENlA:
w celu wykonania zlecenia zamawiający przekaże wykonawcy manual marki iposzczególnych linii produktowycl
obrazującY cechY unikalne oraz innowacyjność produktów, przekaze otwarte pliki używanych materiałów, w tynzdjęcia,logotypy oraz logotypu znakowania w ramach udziału w projekcie polR.

Zam awi ający o czekuj e od Ofere nta p rzedstawien ia :

1. Przedstawienia koncepcji (pomysłu realizacji projektu)
2, Przedstawienia doŚwiadczenia i referencjiw prowadzeniu podobnych działań
3. Przedstawienia oferty cenowej wraz ze wskazaniem ilości aktywności
4, ZamawiającY zastrzega sobie Prawo wprowadzania zmian na etapie realizacji zamówienia,

!V. WYKo NAWCA PRZED M loTU zAM óWl EN lA PU BLlCZN EGo:
zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotow czynnie prowadzących działalność jako tworcy luL
ProwadzącYch działalnoŚĆ gosPod arczą t1, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostekorganizacYjnYch PosiadającYch zdolnoŚĆ prawną bądź osób prawnych prowadzącycn aziałalność gospo darczą(werYfikowane PoPrZeZ wgląd do CElDG/KRS lub innych baz przedsiębiorców w przypadku przedsiębiorców
zagranicznych).

V. WARUNKl SKŁADANlA OFERT W POSTĘPOWANlU:
1, Brak mozliwości składania ofert częściowych.
2. oferty nalezy składać obligatoryjnie w formie pisemnej (mailowo skan).
3. oferty nalezy składać w języku polskim lub języku angielskim.
4, OfertY naleŻY składaĆ w PLN lub EURO lub USD z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto za cała

usługę.
5, oferta winna bYĆ PodPisana Przez osobę upowaznioną do podpisania oferty oraz osobę sporządzającą

ofertę, powinna zawierać datę sporządzenia, orazbyćopatrzona pieczątką firmową 1w przypaaru firm).6, Czaszwiązania ofertą - nie krócej niz do ostatnieso dnia terminu realiiacji oferty, wskazanego w niniejszymzapytaniu ofertowym w pkt. Vll.
7, WYkonawca złoŻY oŚwiadczenia o braku powiązań osobowych ikapitałowych w stosunku do Zamawiającego

- zgodnie z załączonym wzorem.
8, Wnioskodawca złoŻY oŚwiadczenie o zdolności do wykonania zadania - zgodnie z załączonym wzorem.9, Termin płatnoŚci Wystawionego dokumentu księgowego nie może być krótszy niż7 dni po kazdym etapie

rea l izacji za m ówien ia, po wcześn iejszym zaa kceptowan iu wykonu ny.ń pru..
10. wszelkie koszty związane ze złozeniem oferty ponosioferent.

Vl. zAKREs WYKLUczENlA WYKoNAWCóW z PosTĘPoWANlA:
Z PostęPowania wYkluczone są PodmiotY Powiązane zZamawiającym osobowo lub kapitałowo tl.przezpowiązania
kaPitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upowaznionymi dozaciągania zobowiązan 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 społce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 1Oo/o udziałów lub akcji,
3, pełnieniu funkcji ćzłonka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małzeńskim, 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,

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczeń stanowiących
załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

Vll. TERMlN lWARUNKl REALlzAcJl ZAMÓW!ENlA:
1 . Ostateczny termin rozpoczęcia realizacji zamówienia : 20.1 1,2a19
2. Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia 30.12.2019
3. Termin płatności: rozliczenie miesięczne,7-14dni po realizacjidanego etapu lub całości projektu
4. Raport + odbiór wykonanego etapu projektu

KRYTER|A OCENY OFERTY:
r \,Ą/ ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko iwyłącznie oferty spełniające

wszystkie wymagania.
. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia - 'l50.
. Zamawialący za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę

punktow przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

RAZEM: 2 kryteria oceny, max. 200 pkt,

Punktacja i Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium

Punktacja od 0
do 100 pkt
Waga 50 7o

Oferent podający najniższą cenę (w PLN lub przeliczeniu na PLN) uzyska
największą liczbę punktów w danym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w
ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. llość punktów
przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnozenia otrzymanego ilorazu przez100.
K cena - Kryterium cena = (C min / C bof) x 100
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia
będzie przeliczana na złotowki według średniego kursu NBP z dnia
otwarcia ofert.

na ilość punktów teso krvterium: 100 punktów
lnnowacyjny

koncept
działan
marki

Punktacja od 0
do 50 pkt

\N aga 25 a/o

Oferent który przedstawi najbardziej innowacyjny koncept, który
jednocześnie będzie najbardziej pasował do przekazu marki otrzyma 50
pkt. Pozostali oferenci pozostaną bez punktów.

Największa
liczba

aktywności

Punktacja od 0
do 50 pkt

\Naga 25 o/o

Oferent ktory przedstawi największą ilość aktywności w ramach działań w
stosunku do ceny otrzyma największą liczbę punktów w tym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ilości
aktywności w ofercie z najniższą ceną do ceny i ilości aktywności badanej
oferty, llość punktów pr ch poszczególnym ofertom nastąpi w

b ocenv: Na ilość punktów
Lp. Kryterium

ocenV
1 Cena

2

)J



wyniku przemnozenia otrzyma

::1y''::'^'^ _l:l*|"',m 
ilość aktywności = (A min / A boO x C bof x 100C min - Cena najnizszej oferty

C bof - Cena badanej oferty
A min - ilość aktywności najtańszej oferty
A bof - llosc aktywności badanej oierty 

-

vlll. TERM|N SKŁADAN|A OFERT: 17.11.2O1g do godz.24.0O
liczY się data wPłYwu do siedziby firmy poprzez dowolną z poniższyclr form (podpunkty a, b, c)ofertę lub jej skan wraz z załącznikami należy składać w jeden z następujących sposobów:

a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Adres: lnspire Sp. z o.o., ul. Łuki Małe 2OA, OZ-ąSąWarszawab. pocztaetektroniczna:
Adres e-mail: gotobrand@netinspire.pl

c. Osobiście:
Adres: ul. Potrzebn a 38, 02-448 Warszawa

RozstrzYgnięcie PostęPowania ofertowego nastąpi w ciągu 2-5 dni roboczych od ostatecznego terminu na złozenie, oferty.

lx. WARUNKl PoDPI'ANlA UMoWY/ zLEcENlA WYKoNANlA:
1' ZamawiającY zastrzega mozliwoŚĆ uniewaznienia zapytania ofertowego bez podani a przyczyny. a takze dopozostawienia postępowania bez wyboru oferty,
2,ZłoŻenie ofertY PrzezWYkonawcę nie stanowi zawarcia umowy/ zlecenia wykonania,3. Wszelkie koszty związane ze złozeniem oferty ponosi oferent,
4' DoPuszcza się umowY warunkowe w Przedmiocie zlecen ia / Zleceniawarunkowe w przedmiocie Zlecenia.

X. WARUNKl ZMIANY UMOWY:
1' Zamawiającv Przewiduje mozliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnieobowiązującYch PrzePisów Prawa w zakresie mającym wpływ ni reatizac;! przedmiotu umowy.2, ZamawiającY Przewiduje mozliwoŚ Ć zmiany uro*y w zakresie wydłużLnia terminu wykonania umowy wPrzYPadku zdarzeń losowYch lub z przyczyn niezileżnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmianaterminu targów przez organizator a).
3, Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji zamawiają cego zudziału w targach lub działaniasiły wyzszej.

xl. WARUNl(l zAMÓWlEŃ UzUPEŁNlAJĄcYcH
ZamawiającY Przewiduje moŻliwoŚĆ udzielenia zlecenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencylnościzamÓwień PublicznYch uzuPełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznegookreŚlonej w umowie zawartej z wYkonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówieniapu blicznego podstawowego.

Wydatek PoniesionY zostanie w ramach projektu ,,Promocja innowacyjnych maseczek kosmetycznychBeautyFace na rynkach perspektywicznych - rozwój i umocnienie marki,,, w ramach programuoPeracYjnego lnteligentny Rozwó!2o14-2020, poddziałanió polR.o3.03.03.- Go To BRAND.

Zapytanie upubliczniono w siedzibie firmy, na stronie §§_vy.i]głi=lf,y-Łłlętl oraz
.t:§#źbałłlCIłn!,ręnt:y,i1,1clsi.i.*+v,i:l a takze rozesłano mailowo do potencjarnycrl wytonawców,

ZAŁĄCZNlKl:
1, OŚwiadczenie o braku Powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.

na stronie



2.

3.

Oświadczenie o zdolności do wykonania zadaniaWzor oferty
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