
 

Toruń, dn. 2.12.2020r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Natura Medica Zdrowie i Uroda Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na 
wykonanie usługi doradczej w zakresie projektu i wykonania opakowań dla rynków zagranicznych - 
etykiety. 

Dane zamawiającego:  

Natura Medica Zdrowie i Uroda Sp. z o.o.  

ul. Skłodowskiej-Curie 87E, 87-100 Toruń 

NIP: 8792708433 

REGON: 382119050 

Przedmiot zamówienia: 

Usługi doradcze w zakresie projektu i wykonania opakowań dla rynków zagranicznych (Chiny) dla serii 
produktów. Seria produktów składa się łącznie z 16 produktów. Dla każdego produktu wymagane są 
przynajmniej 2 projekty, z określeniem parametrów technicznych i materiałów 

Ogólne wytyczne:  

Kolory: zmiana dotychczasowej szaty graficznej, unikanie białego koloru 

Wykrojnik: preferowane wykorzystanie istniejących wykrojników i matryc (załączone do zamówienia)  

Inne uwagi: w projekcie należy uwzględnić nazwę i oznaczenie na przedniej stronie opakowania 
(nazwa marki, nazwa produktu, inne cechy produktu), pozostałe strony opakowania zostaną 
uzupełnione po otrzymaniu tłumaczeń tekstów i sprawdzeniu ich pod względem merytorycznym i 
prawnym. 

Zamówienie nie uwzględnia wytworzenia opakowania lub części składowej opakowania. 

 

Termin realizacji:  

Przed upływem 6.05.2021r. 

Kryteria oceny ofert: 

Oferty będą oceniane pod względem ceny usługi. 

 

Do zapytania ofertowego dołączamy następujące załączniki: 

Załącznik 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik 2 – posiadany wykrojnik i matryca HS 

  



 

Załącznik Nr 1  

 

Zamawiający: 

Natura Medica Zdrowie i Uroda Sp. z o.o.  

ul. Skłodowskiej-Curie 87E, 87-100 Toruń 

 

 

OFERTA 

na wykonanie usługi doradczej w zakresie projektu i wykonania opakowań dla rynków zagranicznych 
(Chiny) – etykiety. 

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

 ………………………...……..………………………...………………………………………………………………………………………………. 

NIP: ........................................................................... REGON: .................................................................. 

Adres: ……………………...……..………………………...……..………………………...……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………………………………………………  

Nr tel.:  ……………………………………...…….. Adres e-mail: …........................................................................… 

 

Niniejszym składam/my ofertę na wykonanie usługi doradczej w zakresie projektu i wykonania 
opakowań dla rynków zagranicznych (Chiny) – etykiety: 

1. Oferuję/my wykonanie usługi, za cenę: 

     ………………………………….. zł (netto) 

Słownie: ………………………………………………………………..…………………..…złotych (netto) 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu i nie 
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania 
oferty i wykonania usługi, a także akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia podany 
przez Zamawiającego. 

 

……………………………, dn. ………………………..         …………………………………………………………… 

             (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 


