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 Świlcza, dn. 20.05.2013r. 

Dotyczy: DREAM/POIG/ZO/2/13 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu 

TechnicalEnglish.eu  

DREAM/POIG/ZO/2/13 z dnia 25.04.2013r. 

 

 Firma DREAMLINE zawiadamia, że w postępowaniu w drodze zapytania ofertowego na 

przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu 

wpłynęły następujące oferty: 

Oferta numer 1 przesłana przez podmiot: Jeden.pl Błażej Piotrowski 

 Wpłynęła 26.04.2013r. 

 Cena netto: 108 500 zł 

 Nie zawiera żadnych informacji o działaniach, które firma ma zamiar wykonać w ramach 

kampanii 

 Nie zawiera żadnych informacji na temat doświadczenia 

 Nie zawiera żadnych informacji na temat dysponowania zespołem wymaganych specjalistów 

 Formularz ofertowy został wypełniony błędnie, zaniżając cenę za kampanie promocyjną, 

 Nie uwzględniono minimalnego budżetu na 300 kliknięć, w ramach 9 akcji kampanii Google 

AdWords 

 Brak zrozumienia warunków postępowania 

 Oferta została odrzucona jako niekompletna 
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Oferta numer 2 przesłana przez podmiot: SEO SOLUTION 

 Wpłynęła 29.04.2013r. 

 Cena netto: 85 000 zł 

 W ofercie podano niepoprawne oznaczenie przedsiębiorcy – niezgodne z wpisem do CEIDG. 

Trudno określić jaki podmiot złożył ofertę. 

 Niepoprawny REGON 

 Nie zawiera żadnych informacji o działaniach, które firma ma zamiar wykonać w ramach 

kampanii 

 Nie zawiera żadnych informacji na temat doświadczenia 

 Nie zawiera żadnych informacji na temat dysponowania zespołem wymaganych specjalistów 

 Formularz ofertowy został wypełniony błędnie, zaniżając cenę za kampanie promocyjną 

 Brak zrozumienia warunków postępowania 

 Oferta została odrzucona jako niekompletna 

Oferta numer 3 przesłana przez podmiot: F.U.H. "PHOENIX" TOMASZ STARZYK  

 Wpłynęła 30.04.2013r. 

 Cena netto: 99 000 zł 

 Nie zawiera żadnych informacji o działaniach, które firma ma zamiar wykonać w ramach 

kampanii 

 Nie zawiera żadnych informacji na temat doświadczenia 

 Nie zawiera żadnych informacji na temat dysponowania zespołem wymaganych specjalistów 

 Formularz ofertowy został wypełniony błędnie, zaniżając cenę za kampanie promocyjną 

 Brak zrozumienia warunków postępowania 

 Oferta została odrzucona jako niekompletna 
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Oferta numer 4 przesłana przez podmiot: Stowarzyszenie CONQUEST CONSULTING 

 Wpłynęła 02.05.2013r. 

 Cena netto: 110 000 zł 

 Został podany NIP Stowarzyszenia, który nie figuruje w aktualnym KRS, przesłano prośbę 

o wyjaśnienie.  

 W odpowiedzi otrzymano wyjaśnienia oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 

potwierdzające NIP Stowarzyszenia. 

 

Oferta numer 5 przesłana przez podmiot: AgencjaMarketingowa.PL Sp. z o.o. 

 Wpłynęła 08.05.2013r. 

 Cena netto: 101 000 zł 

 W ofercie zadeklarowano posiadanie wymaganego doświadczenia, przesłano prośbę 

o przesłanie referencji w myśl pkt 7.3 zapytania ofertowego. 

 W odpowiedzi otrzymano od firmy referencje potwierdzające doświadczenie. 

 

Tabela oceny punktowej firm spełniających kryteria, dopuszczonych do udziału w postępowaniu: 

 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Streszczenie oceny ofert SUMA 

Cena 

RAZEM 

(netto) 

Kryterium 

I 

(Cena z 

rubryki 1) 

waga: 40 

Kryterium 

II 

(Cena z 

rubryki 2) 

waga:30 

Kryterium 

III 

(Cena z 

rubryki 3) 

waga:10 

Kryterium 

IV 

(Cena z 

rubryki 4) 

waga:5 

Kryterium 

V 

(Cena z 

rubryki 5) 

waga:10 

Kryterium 

VI 

(Cena z 

rubryki 6) 

waga:5 

 

 

100 

1 

Stowarzyszenie 

CONQUEST CONSULTING 
110 000 40 22,88 2,08 1,25 6,25 1,25 73,71 

2 

AgencjaMarketingowa.PL 

Sp. z o.o. 
101 000 39,72 30 10 5 10 5 99,72 
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Oferta firmy AgencjaMarketingowa.PL Sp. z o.o. uzyskała największą liczbę punktów w ocenie wykonanej 

zgodnie z kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym, wśród firm spełniających warunki udziału 

w postępowaniu. Zapraszamy przedstawiciela firmy w najbliższym  dogodnym terminie do negocjacji 

i podpisania umowy o świadczenie usług, do siedziby firmy DREAMLINE tj. Świlcza 401, 36-072 Świlcza 

/k Rzeszowa 

Pozostałych potencjalnych wykonawców, zapraszamy do współpracy w przyszłości. Prosimy śledzić 

stronę http://www.technicalenglish.eu/zapytania-ofertowe, gdzie będą publikowane przyszłe oferty. 

 

 Z wyrazami szacunku 

 Marcin Szpecht 

   

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Oferenci 

2. http://www.technicalegnlish.eu/zapytania-ofertowe 

3. a/a 


