
  
 

Zapytanie ofertowe nr 5 

 na wykonanie usług  

  

1. Zamawiający 

 

 
 PIRIOS Spółka Akcyjna, adres siedziby: 30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A 

 

 

2. Przedmiot  zamówienia 

 

 

Świadczenie usług marketingowych w ramach projektu „Automatyzacja obsługi serwisowej 
poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios 
Service Desk”. 
 

 

3. Wymagania dla Oferentów 

 

1. Minimum 3 lata działalności spółki na rynku – do oferty należy załączyć aktualny odpis z KRS.  

2. Nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości. 

3. Posiadanie zasobów własnych lub kontraktowanych odpowiadających kwalifikacjom i 

doświadczeniem poszczególnym elementom przedmiotu zamówienia. Dla każdej z osób 

należy wskazać dotychczasowe doświadczenie (lata pracy, zrealizowane projekty) oraz 

funkcję w projekcie będącym przedmiotem oferty. Wymagane doświadczenie w obszarze 

marketingu i public relations na rynku B2B i B2C, zarządzaniu budżetem powyżej 1 mln PLN 

oraz prowadzeniu kampanii reklamowych o wartości powyżej 500 tys. PLN. 

4. Udokumentowane oświadczenie w obsłudze klientów korporacyjnych w zakresie marketingu i 

PR w obszarze dużych wydarzeń branżowych w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej 

(obsługa merytoryczna i wizerunkowa). 

5. Doskonała znajomość branży ICT oraz trendów w obszarze e-marketingu (potwierdzona 

profilowym wykształceniem lub doświadczeniem zawodowym). 

6. Doświadczenie w branży energetycznej. 

7. Bardzo dobra znajomość dziennikarzy z branży ICT oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy 

redaktorskiej. 

8. Udokumentowane doświadczenie w działaniach marketingu i PR na poziomie strategicznym.  

9. Do oferty należy załączyć proponowany harmonogram realizacji projektu. 

 

 

 

4. Termin realizacji 

 

Do dnia 31.10.2015 

 

 

5. Sposób przygotowania oferty 

 

1. Przyjmowane będą wyłącznie oferty złożone pisemnie (w tym elektronicznie) na podstawie 

wypełnionego wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;  

2. Do każdej z ofert należy załączyć dokumenty oraz załączniki; 

3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę;  

4. Cena oferty musi by podana w PLN, liczbowo i słownie z wyodrębnieniem ceny netto i brutto;  

5. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim;    

6. Oferta powinna być ważna przez okres minimum 60 dni od daty jej złożenia; 

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych; 

       8.   Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta. 

 



  
 

 

6. Sposób, miejsce  i termin składania oferty 

Osobiście na adres biura 

projektu : 

30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A 

  

Przesyłką pocztową lub kurierską 

na adres biura projektu : 

30-607 Kraków ul. Kołodziejska 18A 

(za datę złożenia uważa się datę wpływu oferty do biura zamawiającego) 

Elektronicznie na adres : info@pirios.com (skan podpisanej oferty)  

Termin składania ofert : 27.07.2015 r. 

 

7. Kryteria oceny ofert  

Cena 40% 

Ocena merytoryczna oferty 10% 

Doświadczenie oferenta w zakresie organizacji  

konferencji krajowych i międzynarodowych 

30% 

Termin realizacji 20% 

 

8. Osoby upoważnione do kontaktu 

Karolina Kula e-mail: karolina.kula@pirios.com   

tel.:  661 557 726 

 

 

9. Załączniki 

 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.  

2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zapytania 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do: 

- częściowego skorzystania z oferty; 

- nieskorzystania z oferty; 

- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. 

 
Zamówienie udzielane będzie w  związku z realizacją projektu pn.  

„Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz 
systemowej w postaci aplikacji Pirios Service Desk” 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

Oferta z dnia …………………… 

 

 

        PIRIOS S.A. 

       ul. Kołodziejska 18A 

30-607 Kraków 

 

 

1. Ja niżej podpisany ……………………………………….. działając w imieniu i na rzecz firmy 

……………………………………. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr Zapytanie ofertowe nr 

……………………….. z dnia ……………….  dotyczące wyłonienia wykonawcy / dostawcy 

……………………………………………………………………………………………………… 

na działania marketingowe w ramach projektu  „Automatyzacja obsługi serwisowej poprzez 
budowę infrastruktury sprzętowej serwerowni oraz systemowej w postaci aplikacji Pirios Service 
Desk”  składamy niniejszą ofertę. 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami i warunkami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym, wszystkimi załącznikami. Nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 

informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.  

 

3. Oświadczamy, iż spełniamy wymogi określone w w/w zapytaniu ofertowym:  

 3 lata działalności na rynku;  

 nie znajdujemy się w stanie likwidacji lub upadłości; 

 posiadamy zasoby o kwalifikacjach i doświadczeniach określonych w zapytaniu 

ofertowym;   

 

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym niniejszym zapytaniem 

ofertowym za kwotę brutto: 

 

……………………………………….. PLN, w tym: 

……………………………………….. PLN netto 

……………………………………….. PLN VAT 

 

5. Zamówienie wykonamy w terminach i zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym.  

 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres ……………… dni od daty zakończenia 

terminu składania ofert.  

 

7. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z  

obowiązującymi przepisami i normami oraz z wytycznymi przedmiotu zamówienia.  

  

 

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

 (data i podpis osoby upoważnionej) 

Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego 



  
 
 

 

Załącznik nr 2 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania 

 

Zakres działań marketingowych  Ilość  Data realizacji 2015 

Opracowanie i wydruk 3 rodzajów folderów zgodnie ze specyfikacją 

zamówienia (o firmie i produktach) - koncepcja i realizacja wraz z 

przeniesieniem praw autorskich, w tym także przekazanie 

otwartych plików z możliwością modyfikacji w czasie 

nieokreślonym  

             3    sierpień 

koncepcja graficzna wraz ze składem tekstu - wersja PL              1      

skład tekstu – cztery wersje językowe w oparciu o koncepcję 

graficzną pl  
             2      

tłumaczenie tekstu -4 wersje  (A4 - 1800 znaków x 4 str. 

tłumaczenia specjalistycznego)  
             2      

druk w nakładzie 1000 szt. PL oraz po 500 wersje produktowe, czyli 

łącznie 2000 sztuk 
             3      

prawa do zdjęć i ilustracji wektorowych wykorzystywanych w 

folderach 
           10      

Opracowanie i produkcja materiałów wizerunkowych - ścianka 

reklamowa (cały zestaw, w tym wydrukowana grafika oraz 

konstrukcja), zgodnie ze specyfikacją techniczną 

            1    sierpień 

Opracowanie i produkcja materiałów wizerunkowych - roll up 

(konstrukcja + grafika), zgodnie ze specyfikacją techniczną 
            5    sierpień 

Opracowanie i wydruk teczek reklamowych z logo        500    sierpień 

2 filmiki reklamowe na stronę WWW i do działań reklamowych w 

Internecie oraz podczas konferencji w dwóch wersjach językowych 

– polska i 4 zagraniczne 

5   Sierpień/ wrzesień 

Animowane prezentacje rozwiązania serwisowego w kontekście 

każdego z produktów, z podkładem głosowym oraz ścieżką 

dźwiękową - wersja polska + 4 wersje zagraniczne 

             5     Sierpień/wrzesień 

Prezentacja PL              5      

tłumaczenie tekstów prezentacji wersja angielska i rosyjska              2      

wersja angielska              5      

wersja rosyjska              5      

Organizacja udziału Spółki w dużych, liczących się na rynku 

konferencjach branżowych w Polsce i za granicą, wskazanych przez 

Zamawiającego (promocja firmy i rozwiązania serwisowego), 

 w tym także przygotowanie prelegentów i reprezentantów firmy 

do wystąpień publicznych oraz rozmów z potencjalnymi klientami  

             2    
sierpień - październik 

 



  
 

Usługa agencji marketingowej, uwzględniająca organizację  

konferencji  1 w Polsce i 3 zagranicznych, w tym także 

przygotowanie spotkań pod kątem merytorycznym 

             4    

Usługi agencji marketingowej uwzględniające promocję kanałami 

elektronicznymi, np. media relations, pozycjonowanie w Google, 

płatne linki np. Adwords, zewnętrzne portale branżowe, itp. w 

miesiącach lipiec - październik 2015 

             3    

 

 

 

Parametry techniczne 

 

Folder / Case study 
 Liczba stron: 4-8 

Format: A4,A5, Folder - kwadratowy 3x210 mm składane do 210mm 

Papier: kreda matowa 250g - 300g, Lakier wybiórczy 

Czcionka: w nagłówkach, tytułach i w tekście obowiązkowo - zgodne z CI 

Nakład: zgodnie z zapotrzebowaniem 

  

  Teczka 
 rodzaj: Teczki ofertowe z grzbietem ok. 4mm 

format: A4 (484x376mm przed złożeniem) 

rodzaj materiału: karton 300g 

nadruk: nadruk CMYK jednostronnie (wewnątrz biała) 

lakierowanie/foliowanie: folia błysk jednostronnie 

 Rollup 
 Szerokość: 120 cm 

Wysokość: 210 cm 

Materiał: Aluminium, PVC, Wydruk na banerze 

 
 

Ścianka reklamowa łukowa 3x3 

Szerokość: 260 cm 

Wysokość: 235 cm 

Materiał: 
Profile aluminiowe, listwy magnetyczne, druk pigmentowy, 

laminat, trybunka i pokrowiec 

 


