ZAPYTANIE OFERTOWE
Gnojnik 04.12.2017
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Pagen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gnojnik 699, 32-864 Gnojnik

TYTUŁ PROJEKTU
Dynamiczny wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Pagen Sp. z o.o. poprzez promocję innowacyjnych
produktów na rynkach niemieckim i austriackim

PROGRAM OPERACYJNY
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Działanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Budowa, wynajem stoiska wystawienniczego oraz transport, montaż i demontaż na imprezę targową –
FENSTERBAU FRONTALE 2018.
Specyfikacja techniczna:
Wymogi dotyczące układu przestrzennego:
- stoisko z dwóch stron otwarte z zapleczem i jego wyposażeniem 5x9m - 45m2, zgodnie z rzutem oraz
wizualizacją – załącznik do zapytania ofertowego
- kolorystyka biała z elementami drewnianymi, czerwonymi i zielonymi (mech)
- podłoga z wykładziny
- oświetlenie
- wydrukowane grafiki na podświetlanych kasetonach led
- możliwy montaż okien (eksponatów)
Wyposażenie stoiska:
- komputer iMac27 cali
- telewizor 80 cali
- lodówka
- ekspres
- czajnik
- 8 stołków, 2 stoliki
- 8 stołków barowych, 2 stoliki

Wymogi dodatkowe:
Przekazanie gotowego stoiska na terenie hali targowej najpóźniej do dnia 20.03.2018
Montaż i demontaż stoiska przed i po targach, które odbywają się w dniach 21-24.03.2018

KOD CPV
CPV 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
CPV 79931000-9 Usługi dekoracji wnętrz
CPV 39154000-6 Sprzęt wystawowy
CPV 63520000-0 Usługi Agencji transportowych

KRYTERIA WYBORU
1. Cena – 90%
W ramach kryterium można otrzymać max. 90 pkt. Oferta najniższa otrzyma 90 pkt., oferta najwyższa – 0 pkt.
Ofertom znajdującym się pomiędzy skrajnymi ofertami będą nadawane punkty proporcjonalnie do oferty
najniższej.
Sposób wyliczania punktów:
- jeżeli oferta w jest najmniej korzystna lub równa się ofercie najmniej korzystnej pod kątem ceny – otrzymuje
0 pkt.
- jeżeli oferta jest najkorzystniejsza pod kątem ceny lub równa się ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje
maksymalną liczbę punktów
- jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów
- jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:
W = (Cmin/Cx)*90 pkt
W – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena
Cmin – najniższa cena zaoferowana w złożonych ofertach
Cx – cena ocenianej oferty
2. Doświadczenie udokumentowane referencjami (dotyczy zabudowy stoiska) – 10%
W ramach kryterium można uzyskać max. 10 pkt. Oferty, które wpłyną zostaną ułożone od największej liczby
załączników do najmniejszej. Oferta z największa liczbą załączonych referencji otrzyma 10 pkt. Oferta o
najmniejszej liczbie załączonych referencji otrzyma 0 pkt. Ofertom znajdującym się pomiędzy skrajnymi
ofertami będą nadawane punkty proporcjonalnie do oferty z największa liczbą referencji.
Sposób wyliczania punktów:
- w przypadku najmniejszej liczby referencji potwierdzających realizację stoisk targowo-wystawienniczych
załączonych do oferty (spośród nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe) oraz jeżeli do oferty nie
zostaną załączone referencje – otrzymuje 0 pkt.
- w przypadku oferty zawierającej największa liczbą załączonych referencji potwierdzających realizację stoisk
targowo-wystawienniczych (spośród nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe) – otrzymuje
maksymalną liczbę punktów
- jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów
- jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:
W = (Do/Dmax)*10 pkt
W – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium doświadczenie
Do – ilość referencji załączonych w analizowanej ofercie
Dmax – ilość referencji znajdującej się w ofercie z największą ilością załączonych potwierdzeń realizacji
Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów z przedstawionych kryteriów.

ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta musi zawierać:
- dane oferenta
- datę sporządzenia
- termin ważności
- szczegółowy opis oferowanego produktu
- cenę netto/brutto
- termin dostawy
- sposób płatności
- podpisany załącznik nr 1 (zamawiający dopuszcza własny szablon ofertowy)
- podpisany załącznik nr 2

SPOSÓB I TERMIN NA ZŁOŻENIE OFERTY
Oferty można składać do 12.12.2017 do godz. 16:00
- mailowo na adres: targi@pagen.pl
- pocztowo na adres: Gnojnik 699, 32-864 Gnojnik
- osobiście – w siedzibie firmy
Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.

INFORMACJA
Podmioty dopuszczone do składania ofert:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim
osobowo lub kapitałowo. 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 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.
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej zamawiającego http://pagen.pl/
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości dokonania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia.
O każdej zmianie oferenci zostaną powiadomieni poprzez zmieszczenie adekwatnej informacji na w/w stronie
internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podawania
przyczyny lub pozostawienie postępowania bez rozstrzygnięcia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i cząstkowych.
Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym
języku powinny być przetłumaczone przez Oferenta. Ceny podane w innej walucie zostaną przeliczone wg kursu
NBP po kursie Sprzedaży obowiązującym na dzień przygotowania oferty.
O wynikach rozstrzygnięcia Oferenci zostaną powiadomieni e-mailowo na wskazany w ofercie adres.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy/zamówienia zawartego z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia. Zmiana umowy może nastąpić
z przyczyn wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Wszelkie zmiany
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki:




Formularz ofertowy
Oświadczenie oferenta o braku powiązań
Projekt stoiska

Załącznik nr 1
………………………………
(data i miejscowość)

FORMULARZ OFERTOWY
(do zapytania ofertowego na świadczenia usług w postaci budowy, wynajmu stoiska
wystawienniczego oraz transport, montaż i demontaż na imprezę targową – FENSTERBAU
FRONTALE 2018)

I. Dane Zamawiającego
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Firma: PAGEN Sp. z o.o.
Siedziba: Gnojnik
Adres: 32-864 Gnojnik 699
Numer KRS: 0000310717
Numer NIP: 8691647167
Numer REGON: 851657793

II. Dane Oferenta

1.

Nazwa firmy zgodna z dokumentem
rejestrowym oraz numer NIP

2.

Adres prowadzonej działalności

3.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
kontaktu po stronie Oferenta

4.

Telefon:

5.

E-mail:

III. Wycena zamówienia

Cena netto/brutto za wszystkie
koszty realizacji zamówienia
(w PLN)
Szczegółowa rozpiska:
- budowa stoiska
- koszt wyposażenia
- transport stoiska
- montaż i demontaż

Referencje potwierdzające
realizację zamówień wg
załączonych dokumentów

……………. PLN
(słownie:
…………………………………………………………..)

Liczba:
…………….
Wykaz firm wg załączników:
……………………………
……………………………
……………………………

IV. Warunki dostawy
 Ważność oferty ……………………………………………………
 Sposób zapłaty …………………………………………………….
V. Oświadczenia i deklaracje:
 Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania
ofertowego.
 Akceptuję treść zapytania ofertowego bez zastrzeżeń.
 W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym zakresie i
terminach.

..........................................................................
Czytelny podpis Oferenta
..........................................................................
Data i miejscowo

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
(do zapytania ofertowego na świadczenia usług w postaci budowy, wynajmu stoiska
wystawienniczego oraz transport, montaż i demontaż na imprezę targową – FENSTERBAU
FRONTALE 2018)
Oświadczam, iż nie posiadam powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 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,
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.

..........................................................................
Czytelny podpis Oferenta

..........................................................................
Data i miejscowość

