
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Zamawiający: 

 

INM Renata Dutkiewicz-Słowak Beata Dutkiewicz sp. jawna 

NIP 9592109497 

ul. Aleja na Stadion 61 

25-127 Kielce 

 

tel. 607 833 226 

 

e-mail: office@saltcave.pl 

 

 Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w postępowaniu: 

 

1. Uzyskanie ochrony własności intelektualnej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 

dotyczącej produktu jakim jest „Jaskinia solna z soli z Morza Martwego”. 

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

I.1. Zapytanie obejmuje: 

 

1.Uzyskanie ochrony własności intelektualnej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dotyczącej 

produktu jakim jest „Jaskinia solna z soli z Morza Martwego” w przypadku: 

a) sprzedaży na tym rynku lokalnemu inwestorowi produktu wraz z montażem; 

b) współpracy z lokalnym inwestorem w zakresie wspólnej inwestycji polegającej na wybudowaniu 

i wspólnym prowadzeniu  „Jaskinii solnej z soli z Morza Martwego”. 

 

2. W ramach zamówienia należy złożyć pisemną opinię obejmującą przekrojowe ujęcie wyżej 

wspomnianego zagadnienia. 

 

II. Wymagania formalne jakie muszą spełnić Wykonawcy oraz dokumenty składane w 

ramach zapytania 



1. Wykonawcami mogą być: 

 osoby fizyczne, 

 osoby prawne, 

 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

  

2. Dodatkowo Wykonawca musi: 

 posiadać  specjalistyczną wiedzę i doświadczenie; 

 dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

3.  Przedmiot zapytania ma być zrealizowany w terminie 7 tygodni od dnia podpisania umowy na 

wykonanie przedmiotu zamówienia. W tym czasie  pisemna opinia powinna być dostarczona do 

Zlecającego. 

 

III. Sposób zapłaty 

Zamawiający przewiduje płatność za przedmiot umowy  po zrealizowaniu umowy i 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury.  Płatność nastąpi w formie przelewu, na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy w ciągu 7 dni od otrzymania faktury. 

 

IV. Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. - osobiście, kurierem, lub za 

pośrednictwem poczty mailowej: 

 

INM spółka jawna 

ul. Aleja na Stadion 61 

25-127 Kielce 

e-mail: office@saltcave.pl 

  

2. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu na adres email lub do siedziby Zamawiającego. 

  

3. Nadesłane oferty i inne dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

 

4. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane. 

 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22 czerwca 2021 r.  



V. Kryteria oceny ofert z podaniem ich znaczenia  

 

Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z następującymi kryteriami, przyznając punkty w każdym 

kryterium oceny: 

 

1.Doświadczenie zawodowe -40 pkt 

2. Cena ‐ 60 pkt. 

 

 


