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REGON: 142478480 
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe  
 
 
Mnumi Sp. z o. o., w związku z realizacją projektu „Eksport szansą na rozwój firmy Mnumi  
Sp. z o. o.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.1 „Paszport 
do eksportu”, składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania części usług niezbędnych do 
realizacji projektu. 
 
 

I. Informacje na temat zamawiającego 
 
Mnumi Sp. z o. o.  
Adres: 02-715 Warszawa, Polska, ul. Puławska 233/B5,  
KRS: 0000360600; NIP: 5213572556; REGON: 142478480 
 
Firma Mnumi oferuje kompleksowy system do obsługi drukarni. Składa się on z trzech modułów 
głównych, tj, MnumiShop, MnumiPanel oraz MnumiWizard. System zarządza obiegiem prac 
wewnątrz drukarni począwszy od przyjęcia zamówienia drogą tradycyjną i przez internet, obsługę 
ich przez Biuro Obsługi Klienta, i przez pracowników drukarni i introligatorni, nadzoruje 
pakowalnie i wysyłkę, zarządza płatnościami, oraz pozwala zdalnie i skutecznie zarządzać firmą. 
Mnumi powstało na bazie wieloletnich doświadczeń i usprawnień w średniej wielkości drukarni, 
jest oprogramowaniem stworzonym przez drukarzy dla drukarzy. 
 
 

II. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja kampanii Google Adwords na rynku 
włoskim. 
 
Zakres usług obejmuje: 
 

1. Wstępną analizę i opracowanie kampanii. 
 

2.  Pozycjonowanie 10 słów kluczowych na pierwszym miejscu w wyszukiwarce 



 

    
Google.com 

 
3. Kampania linków sponsorowanych 

 
4. Opłata za prowadzenie kampanii 

 
Niniejsza oferta dotyczy etapu projektu związanego z działaniem promocyjnym i informatycznym 
na terenie Włoch. 
  
  
 

III. Informacje ogólne 
 
Złożona oferta powinna zawierać: 

• nazwę i adres oferenta, 
• datę sporządzenia, 
• cenę całkowitą netto i brutto 
• termin ważności oferty, 
• warunki i termin płatności, 
• maksymalny czas realizacji, 
• inne informacje pozwalające na wybór wykonawcy. 

 
 

IV. Oferta powinna 
 

• być ważna co najmniej 30 dni kalendarzowych 
• być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania Ofertowego.  
• być opatrzona pieczątką firmową,  
• posiadać datę sporządzenia,  
• być podpisana przez oferenta  
• przesłana: za pośrednictwem poczty lub dostarczona osobiście na adres 

zamawiającego lub e-mailem (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do 
reprezentacji) na adres: ewa.muszynska@mnumi.com 

 
 
Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego.  
 
Termin składania ofert upływa w dniu: 21.07.2015r. 
 

V. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 
 
Cena za wykonanie całości zamówienia - 100 % 



 

    
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Mnumi Sp. z o. o. do  
zawarcia umowy. 
 
Załączniki:  
 
1) Wzór Formularza oferty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
Załącznik 1           ....................................
          (miejscowość, data) 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
 
(pieczęć oferenta) Dane oferenta: 

 
Niniejszym składamy ofertę na przygotowanie i realizację kampanii Google Adwords na rynku 
włoskim niezbędnej do realizacji projektu „Eksport szansą na rozwój firmy Mnumi Sp. z o. o.” 
 
Podejmujemy się wykonania usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego z dnia 30.06.2015r. 
zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością 
oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym 
 

Zadanie Cena netto Podatek VAT Termin realizacji 

Wstępna analiza i 
opracowanie kampanii 

 

….........PLN 
(słownie:.........................) ….....% ….......................... 

Pozycjonowanie 10 
słów kluczowych na 

pierwszym miejscu w 
wyszukiwarce 
Google.com 

….........PLN 
(słownie:.........................) ….....% ….......................... 

Kampania linków 
sponsorowanch 

. ….........PLN 
(słownie:.........................) ….....% ….......................... 

Opłata za prowadzenie 
kampanii 

. ….........PLN 
(słownie:.........................) ….....% ….......................... 



 

    

RAZEM ….........PLN 
(słownie:.........................)   

 
 
 
 
Jednocześnie oświadczamy, że: 
 

• Zapoznaliśmy się z zakresem planowanej do realizacji usługi. 
• Termin związania ofertą – ….......... 
• Oświadczam, że wycena przedmiotu umowy jest kompletna. 
• Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także 

pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
• Wszystkie informacje przedstawione w Ofercie są prawdziwe. 

 
 
 
 
......................................................................................................... 
/Nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej/ 
 
 


