
 

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. w Warszawie  

zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego celem jest zawarcie umowy  

o usługi marketingowe  

promujące działalność Organizatora w sieci internetowej  

 

 

 

I. Organizator konkursu: 

 

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (WPH), 00-363, ul. Nowy 

Świat 54/56, adres do korespondencji: Biuro Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Daniłowiczowska 

18B, 00-093 Warszawa, telefon: +48 228263855; e-mail: sekretariat@wph.com.pl. 

  

II. Przedmiot konkursu: 

 

1. Wykonanie usług o charterze marketingowym, polegających na promowaniu działalności 

i produktów oferowanych przez WPH w sieci Internet za pomocą serwisów Google oraz 

serwisów społecznościowych. 

 

III. Wymagania: 

  

-  doświadczenie w branży marketingowej, w szczególności w promocji działalności Klientów 

przez co najmniej 2 lata, 

- zawarcie umowy niewykluczającej podjęcia współpracy przez WPH z podmiotami 

realizującemu usługi o podobnym charakterze,  

- umożliwienie rozwiązania umowy w okresie wypowiedzenia nie dłuższym niż miesiąc, 

  

IV. Termin wykonania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Zawarcie umowy na okres maksymalnie 12 miesięcy  

 

V. Miejsce i sposób składania ofert: 

 

1. Oferty należy składać: 

– w formie elektronicznej i przesyłać drogą elektroniczną na 

adres sekretariat@wph.com.pl do dnia 5 listopada 2021 r. do godziny 12:00. 

–  w formie papierowej w sekretariacie Biura Zarządu Spółki przy ul. Daniłowiczowskiej 18B  

w pokoju 405 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zawarcie umowy o świadczenie 

usług marketingowych” do dnia 8 listopada 2021 r.  do godziny 12:00. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być napisana czytelnie  

w języku polskim. Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę upoważnioną. 

4. Oferta powinna zawierać: 

• oferowaną cenę, 

• potwierdzenie wymagań jak z pkt. III, w tym dokument potwierdzający prowadzenie 

działalności gospodarczej, 
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• szczegółowe dane Oferenta, w szczególności firmę i siedzibę Oferenta, powołanie się na 

odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców, numer NIP, REGON, numer telefonu, adres 

e-mail, 

5. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści konkursu ofert  

w formie pisemnej. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Biura Zarządu Organizatora w 

Warszawie, przy ul. Daniłowiczowskiej 18B w sali konferencyjnej, w dniu 12 listopada 2021r. o 

godzinie 12:30 przez Komisję Konkursową. 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dla Organizatora dokonywać będzie Komisja 

konkursowa.  

2. Komisja będzie powołana przez Zarząd Spółki Organizatora. 

3. Komisja konkursowa dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym  

i merytorycznym. 

4. Oferty zawierające braki formalne pozostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

5. Organizator może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia 

wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu ofert, bez podania przyczyny. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo negocjacji ceny i warunków umowy. 

  

VII. Kryteria oceny: 

Podstawowym kryterium dokonania wyboru oferty będzie cena wykonania przedmiotu konkursu 

opisanego w punkcie II. 

 

VIII. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: 

 

Pan Kacper Siwik, tel. 694466770,  e-mail: ksiwik@wph.com.pl. 

  

IX. Informacje dotyczące wyboru oferty: 

 

O rozstrzygnięciu konkursu Organizator powiadomi Oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem: www.wph.com.pl oraz na wskazany przez Oferentów 

numer telefonu lub adres e-mail. 
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