Zabrze, dn. 12.05.2015

ZPP/182/MGW/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Internetowa dystrybucja biletów na wydarzenie finałowe Industriady.
Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia
Termin realizacji zamówienia (wypełnia Komórka Zamawiająca) : 18.05.2015 – 13.06.2015
Kryteria oceny ofert – cena / termin realizacji / specyfikacja techniczna: za najkorzystniejszą zostanie wybrana
oferta, która zdobędzie najwięcej punktów wyliczonych wg poniższej tabeli:

Oceniany element

L.p.
1
2
3
4

Prowizja od ceny brutto biletu
wynoszącej 40 zł

Ilość pkt sprzedaży w woj. śląskim
Wiedza i doświadczenie
Ilość elementów zabezpieczających
bilet

Punktów
30
20
10
20

Dodatkowe pkt. za:
5 pkt za każdy 1 pkt. procentowy
poniżej 12%
5 pkt za każde 5 pkt. powyżej 30 szt.
1 pkt za każde 1 rok powyżej 5 lat.
5 pkt za każde zabezpieczenie powyżej
3 szt.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z dwoma wykonawcami, którzy zdobędą
największą, równą liczbę punktów.
Uwagi: oferty złożone przez podmioty nie spełniające warunków:
1. Posiadania minimum 30 punktów sprzedaży/dystrybucji biletów w woj. śląskim (Zamawiający może
zażądać udokumentowania spełnienia tego warunku – okazania umów)
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia rozumianej jako prowadzenie działalności gospodarczej, z której
80% przychodów pochodzi z internetowej sprzedaży biletów – minimum 5 lat
3. Posiadania minimum 3 zabezpieczeń biletów z wymienionych poniżej:
a. przypisany każdemu biletowi indywidualny wygenerowany 16-cyfrowy kod zabezpieczający i
odpowiadający mu kod kreskowy,

b.
c.
d.
e.
f.

dwutonowe znaki wodne,
znaki widoczne w świetle UV,
druk recto-verso
mikrodruk
hologram

zostaną odrzucone.
Termin składania ofert: 14.05.2015 do godziny 09.00.
Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres:
oferty@muzeumgornictwa.pl.
…………………………………
Z-ca Dyrektora/
Upoważniona Kadra Zarządzająca
Załącznik:
- Formularz Ofertowy
*niepotrzebne skreślić
Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE

ZPP/………………/MGW/2015

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie dostawy / usługi/roboty budowlane* o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sprawę prowadzi: Łukasza Sady, tel. 728-406-107, fax. 32 277-11-25,
e – mail: oferty@muzeumgornictwa.pl.

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Internetowa dystrybucja biletów na wydarzenie finałowe Industriady.
III. Nazwa i adres WYKONAWCY

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

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach:
L.p.

Oceniany element

1

Prowizja od ceny brutto
biletu wynoszącej 40 zł

2

Ilość pkt sprzedaży w
woj. śląskim
Wiedza i
doświadczenie
Ilość elementów
zabezpieczających
bilet

3
4

Oferta - wypełnia
oferent

Punktów

Dodatkowe pkt.:

……………..%.
………..…..szt.
……………. lat.

….………….szt.

2.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

................................, dn. ............................

..................................................................
(podpis(y) i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

