
 

                                                                                                               
Gorzów Wielkopolski, 17.01.2018 r. 

SILCARE Sp. z o.o. sp. k. 
ul. Kostrzyńska 1  
66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel. +48 536 380 180 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 01/2018 
(dotyczy zamówienia usługi przetłumaczenia strony internetowej z języka polskiego na język włoski) 

 
I.  ZAMAWIAJĄCY 
SILCARE Sp. z o.o. sp. k.  
ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
NIP: 5993172742, REGON: 081245632, KRS: 0000528884 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem ogłoszenia jest zaproszenie do składania ofert na wykonanie tłumaczenia i 
korekty, z języka polskiego na język włoski, strony internetowej http://pl.web.silcare.com/ w 
ramach projektu Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa SILCARE – wypromowanie 
produktów branży kosmetycznej za granicą, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój; Poddziałanie 3.3.3 
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
- tłumaczenie specjalistyczne z języka polskiego na język włoski strony internetowej 
http://pl.web.silcare.com/ wraz z zakładkami „O nas”, „Targi” (http://targi.web.silcare.com/), 
„Sklep Online”( https://nails.silcare.com/), „Kontakt” ; (plik w formacie MS Word w 

załączeniu) 
- Korekta przetłumaczonego tekstu (korekta gramatyczna, stylistyczna, merytoryczna, 
interpunkcyjna, edycyjna, wierności przekładu, kompletności tekstu itp.); 
- Przetłumaczony tekst winien zostać odesłany zleceniodawcy w formacie MS Word w formie 
edytowalnej, umożliwiającej wprowadzenie ewentualnych zmian; 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 22 lutego 2018 r. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferent powinien stworzyć ofertę, która: 
- posiada datę sporządzenia, 
- zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP. 
 
 



 

 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
marketing07@silcare.com do dnia 19.01.2018r.  

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22.01.2018r., a wybór zostanie ogłoszony na stronie 
internetowej pod adresem: http://fair.web.silcare.com/brand oraz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.  

3. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku analizy ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  
6. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie: http://fair.web.silcare.com/brand 

 
VI. WYBÓR NAJKOZYSTNIEJSZEJ OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

1. Cena ofertowa: 50% 
2. Jakość tłumaczenia: 25% 
3. Termin wykonania: 25% 

Punkty w ramach kryteriów 1, 2 i 3 zostaną przyznane uznaniowo w skali od 1 do 10 na podstawie 
przedstawionych dokumentów ofertowych.  
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej pod adresem: http://fair.web.silcare.com/brand oraz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.  
 
VIII DODATKOWE INFORMACJE 
Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
Dodatkowych informacji udziela Pani Łucja Kałos pod numerem telefonu: +48 536 380 180  oraz 
adresem e-mail: marketing07@silcare.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

     
NIP PL: 5993172742         Silcare sp. z o.o. sp. k., ul. Kostrzyńska 1 66-400 Gorzów Wlkp. 
KRS: 0000528884      tel. +48 95 722 75 74 lub +48 95 725 03 16 
REGON: 081245632      e-mail: sekretariat@silcare.pl 
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