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Warszawa, 11 luty 2015 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Związek Polskie Mięso zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, stworzenie oraz 

utrzymanie strony internetowej www.polskie-mieso.pl. 

 

Minimalne wymagania dotyczące strony: 

 Responsywność strony 

 Dwie wersje językowe (j. polski oraz j. angielski) 

 Galeria internetowa  

 Formularz kontaktowy 

 Możliwość dodawania plików  

 Możliwość dodawania aktualności 

 Możliwość dodawania elektronicznej wersji kwartalnika (dogodne przeglądanie przez 

odwiedzających stronę).  

 Łatwa obsługa 

 Logiczne i atrakcyjne ułożenie podstron 

 

Podczas wyboru oferty zastosowanie będą miały następujące kryteria: 

1) Kreacja wizualna 

2) Koszt 

3) Zaproponowane rozwiązania innowacyjne 

 

Oferty wraz ze wstępną wizualizacją oraz szczegółowym kosztorysem należy przesłać na 

adres info@polskie-mieso.pl do dnia 20 lutego 2015 r, godz. 14.00. 

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zapytania prosimy kierować jedynie za 

pośrednictwem maila: info@polskie-mieso.pl 

 
 

 

Wszelkie prawa autorskie związane ze stroną internetową przechodzą na zamawiającego z chwilą przekazania strony internetowej 
zamawiającemu. 

Związek Polskie Mięso zastrzega, że istnieje możliwość zmiany warunków lub odwołania zamówienia bez podania przyczyny, a w 

szczególności do wykorzystania tylko części działań przedstawionych przez oferenta w ofercie.. Oferentom nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu. 

Niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty ani zaproszenia do rokowań w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, jak też zaproszenia do 

negocjacji w rozumieniu Prawa zamówień publicznych. Związek Polskie Mięso zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi 
podmiotami w celu szczegółowych rozmów jak również do pozostawienia złożonych zgłoszeń bez odpowiedzi bez podawania jakichkolwiek 

przyczyn. 

Złożone zgłoszenia nie będą stanowić utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym 
Zapytaniu nie stanowi ani też nie będzie stanowić zobowiązania czy też przyrzeczenia do zawarcia umowy z jakimkolwiek podmiotem 

odpowiadającym na jego treść. Podmiot odpowiadający na treść niniejszego Zapytania wyraża zgodę na fakt, iż za przygotowanie i złożenie 

zgłoszenia nie będzie rościć sobie w stosunku do Związku Polskie Mięso jakichkolwiek roszczeń finansowych, w szczególności zwrotu 
kosztów sporządzenia zgłoszenia bądź jakiegokolwiek wynagrodzenia za jej przygotowanie, złożenie bądź wykorzystanie. 
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