Mrozów, dn. 16.12.2016 r.
ZAMAWIAJĄCY:
EQUUS Ewa Tomiczek
Ul. Widokowa 4, Mrozów
55-330 Miękinia
NIP 8942442067

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016/333POIR
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w
związku z realizacją projektu pt. „Promocja innowacyjnych na światową skalę produktów EQUUS Ewa Tomiczek w
branży jachtów i łodzi” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie
innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
I.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego na potrzeby udziału
Zamawiającego w charakterze wystawcy w targach Boot Düsseldorf 2017 (czas i miejsce trwania targów:
21-29.01.2017 r., Düsseldorf, Niemcy), w tym:
1. Zaprojektowanie zabudowy stoiska wystawienniczego.
2. Wykonanie elementów zabudowy stoiska wystawienniczego, w tym elementów
zindywidualizowanych zabudowy.
3. Montaż zabudowy w dniu 18.01.2017 r. do godz. 22 oraz demontaż zabudowy w dniu 30.01.2017
r. do godz. 22 w miejscu organizacji targów (Stockumer Kirchstrasse 61, D-40474 Düsseldorf).
Powyższe zamówienie powinno uwzględniać następujące założenia techniczne oraz wymagane wyposażenie
zabudowy:
 powierzchnia stoiska wystawienniczego: 58 mkw.
 zabudowa na potrzeby ekspozycji 1 jachtu motorowego do 12 m długości
 wymiary stoiska 4 m szerokości, 3 m wysokości, 14 m długości
 wyposażenie stoiska powinno obejmować :
-meble biurowe o szerokości minimalnej 3 m, wysokości 2 m, z logotypem przestrzennym Represser o
minimalnej szerokości 1m z zewnętrzną strona w formie znaku graficznego
- sofę, stół z możliwością chowania dokumentów oraz 2 pufy
- recepcję o minimalnej wysokości 1,3 m
 oświetlenie LED 12 V, 4 punkty świetlne, gniazdo do przyłączenia 230 V w ilości 3 sztuk
 zewnętrzne otoczenie stoiska:
-podest wejściowy na jacht o szerokości 1,5 m i wysokości 1m
- zabudowa oddzielająca ekspozyty od ciągów komunikacynych o wysokości 80 cm
 podłoga stoiska imitująca podłogę jachtu (teak), grys biały wypełniający przestrzeń pod
jachtem
Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw, 79822500 - 7 - usługi projektów graficznych,
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne, 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego,
39154000-6 - Sprzęt wystawowy, 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie, 31500000-1 - Urządzenia
oświetleniowe i lampy elektryczne
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II.

Warunki udziału w postępowaniu

Do udziału w postępowaniu nie są dopuszczone podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia
Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
III.
1.
2.
3.
4.
5.

Sposób przygotowania i składania ofert

Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Oferta powinna zawierać cenę łączną netto oraz brutto (przy czym ceną oferty jest cena netto) za usługę
określoną w pkt I. niniejszego zapytania ofertowego.
Ceny powinny zostać wyrażone w walucie PLN.
Oferty należy składać do dnia 27 grudnia 2016 r. do godz. 12.00 w następujący sposób (w każdym
przypadku liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego):

a) pocztą elektroniczną na adres info@represser.com lub
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. Widokowa 4, Mrozów, 55-330
Miękinia lub
c) pocztą tradycyjną (listem poleconym) lub przesyłką kurierską na adres EQUUS Ewa
Tomiczek ul. Widokowa 4, Mrozów, 55-330 Miękinia.
IV.

Termin ważności oferty

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty sporządzenia oferty.
V.

Termin realizacji umowy

Nieprzekraczalny termin realizacji wykonania zabudowy to 10 stycznia 2017r.
Nieprzekraczalny termin realizacji umowy to 30.01.2017 r. rozumiany jako demontaż zabudowy stoiska w
miejscu organizacji targów.
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VI.

Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
kryteria oceny ofert
cena netto w PLN
(cena łączna za usługę będącą
przedmiotem zamówienia
określoną w pkt I. zapytania)
termin płatności
(liczba dni kalendarzowych od
dnia wystawienia faktury za
realizację przedmiotu
zamówienia)

waga

maksymalna liczba punktów

70%

70

30%

30

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) punkty w ramach kryterium cena netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
C n = ----------------- x 100 x 70%
Cr
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
C n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium cena netto w PLN

b) punkty w ramach kryterium termin płatności będą przyznawane wg następującej formuły:
B min
B n = ----------------- x 100 x 30%
Br
B min – termin płatności minimalny w zbiorze
B r – termin płatności oferty rozpatrywanej
B n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium termin płatności

c) ocena łączna oferty zostanie przyznana wg następującej formuły:
An=Cn+Bn
C n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium cena netto w PLN
B n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium termin płatności
A n – łączna ocena oferty
W oparciu o przyznaną punktację stworzona zostanie lista rankingowa ofert. W przypadku uzyskania takiej samej ilości
punktów przez kilka ofert, o miejscu ofert na liście rankingowej zadecyduje termin ich złożenia (oferta złożona wcześniej
znajdzie się wyżej na liście rankingowej).
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VII.

Warunki zmiany lub rozwiązania umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub rozwiązania umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z
udziału w targach Boot Düsseldorf 2017 lub działania siły wyższej lub odwołania targów przez organizatora
targów lub zmiany terminu/miejsca organizacji przedmiotowych targów przez organizatora.
VIII.
1.
2.
3.

Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/unieważnienia postępowania ofertowego bez
podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
IX.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
……………………………………………………
podpis i pieczęć Zamawiającego
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