Poznań, 28.06.2021 r.
Zamawiający:
Plantinova Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 71
60-630 Poznań

Zapytanie ofertowe
I. Przedmiot zamówienia
W związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: „Wsparcie zarządzania badaniami
naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i
przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”,
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie
opracowania materiałów promocyjnych oraz promocji ww. projektu.
W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
- opracowania pakietu informacyjnego w tym katalog, baner, ulotki( 1 000 szt.) na temat
potencjału wdrożeniowego Konsorcjum (IWNiRZ - PIB i Plantinova Sp. z o.o.) w ramach
programu Inkubator Innowacyjności
II. Warunki wykonania zamówienia
1) Termin świadczenia usługi: od dnia podpisania umowy do 30.12.2022 r.
3) Sposób zapłaty: całość zapłaty w terminie do 7 dni od otrzymania faktury lub rachunku.
4) Rozstrzyganie ewentualnych sporów z umowy (realizowanego zamówienia) przed sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
5) W kwestiach nieuregulowanych powyżej zastosowanie ma kodeks cywilny
III. Termin i sposób składania ofert
Oferty z dopiskiem „Usługa opracowania materiałów promocyjnych i promocja projektu”
należy przesłać drogą e-mailową na adres: maja.porozynska@plantinova.pl, w terminie do
dnia 5 lipca 2021 r.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszego
rozeznania rynku.
IV. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
1) Zamawiający powierzy realizację niniejszego zamówienia podmiotowi, którego oferta
jest ofertą ważną o najniższej oferowanej cenie.
2) Za ofertę ważną rozumiana będzie każda złożona w reakcji na niniejsze rozeznanie rynku
oferta, która:
a) Będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
b) Zostanie złożona w sposób i w terminie wskazanym w punkcie III.

c) Podmiot składający ofertę (oferent) nie jest podmiotem powiązanym kapitałowo lub
osobowo z Zamawiającym. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 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.
3) O dokonanym wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi podmiot, który
złożył tę ofertę. Powiadomienie zostanie przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail
wskazany w ofercie.
V. Zastrzeżenia oraz dodatkowe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania przyczyn, na każdym jego etapie.
2. Zamawiający zakończy postępowanie bez wyboru oferty, w przypadku, kiedy cena
najkorzystniejszej oferty przekroczy środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na
realizację zamówienia.
3. Informacja unieważnieniu lub zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie
przekazana pocztą elektroniczną Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
4. Oferty, dokumenty (w tym wyjaśnienia, powiadomienia, wezwania) przekazywane
poczta e-mail lub zamieszczane na stronie internetowej stosownie do postanowień
powyższych nie wymagają opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o
którym mowa w art. 781 § 1 k.c.
5. Postępowanie z niniejszego rozeznania rynku łączy się z przetwarzaniem danych
osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwane dalej w skrócie
„RODO”. Informacje o Zamawiającym jako administratorze przetwarzającym dane
osobowe znajdujące się Ofercie określa załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania
rynku (Klauzula informacyjna RODO).

6. Osoba do kontaktu w sprawie rozeznania rynku: Pani Maja Porożyńska, tel. 513 086
893, mail: maja.porozynska@plantinova.pl
VI. Załączniki
Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

