ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowanym zakupem związanym z realizacją
konkursu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020r., w ramach projektu: „Wsparcie działań
eksportowych przedsiębiorstwa Od A do Z S.A”
w ramach konkursu numer:
RPLD.02.02.01-10-0024/18-00 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na
organizację
wyjazdu
na
targai
INTERBUILD
Kijów,
Ukraina
w terminie 19.03-22.03.2019
1. Zamawiający:
„Od A do Z” S.A , ul. Helska 47/61, 91-342 Łódź
2. Przedmiot zamówienia:
organizacja stoiska wystawowego na INTERBUILD Kijów, Ukraina w terminie 19.0322.03.2019
Określenie szczegółowe przedmiotu zamówienia:
Dotyczy targów: INTERBUILD Kijów, Ukraina w terminie 19.03-22.03.2019 ,

A. Transport eksponatów drogą lądową :
a)Produkty, ulotki, foldery, gadgety na palecie o wymiarach 1200x80cm
ilość 1szt
Transport z Łodzi do miejsca targów oraz z powrotem do siedziby zamawiającego
B. Bilety lotnicze Warszawa Okęcie – Kijów Żuliany - Warszawa Okęcie dla 4
osób wraz z ubezpieczeniem osób podróżujących
Klasa: ekonomiczna
Wylot: 18.03.2019
Powrót: 23.03.2019
Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie dla 4 osób uczestniczących na targach,
obejmujące koszty leczenia i Assistance – suma ubezpieczenia 400 000PLN.
C. Zakwaterowanie w hotelu w Kijowie dla 4 osób
Data pobytu w hotelu: 18.03.2019 – 23.03.2019r.
Liczba noclegów: 5

Standard hotelu: klasa biznesowa, minimum 4 gwiazdki
Posiłki: śniadanie wliczone w cenie i obiadokolacje
Położenie obiektu: w odległości do 5km do miejsca organizacji Tragów
INTERBIULD Kijów ( centrum miasta z dostępem do metra, autobusów lub
innych środków komunikacji miejskiej umożliwiających łatwy dojazd na teren
targów.
Liczba pokoi: 2
W cenie należy uwzględnić wszelkie niezbędne opłaty z rezerwacją noclegu
np. opłata miejscowa itp.
Wymagania dodatkowe: restauracja w hotelu
Dodatkowe wymagania: hotel ze śniadaniami i obiadokolacje w cenie,
D. Transfer w Kijowie: lotnisko-hotel, hotel-wystawa, wystawa-hotel, hotellotnisko dla 4 osób taxi lub bus
E. Usługi tłumacza polsko-ukraińskiego

3. KODY CPV przedmiotu zamówienia:
CPV 79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
CPV 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
CPV 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
CPV 63515000-2 - Usługi podróżne
CPV 60400000-2 - Usługi transportu lotniczego
CPV 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
CPV 79997000-9 - Usługi organizowania podróży służbowych
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Dostawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia wraz z transportem eksponatów
dla targów INTERBUILD Kijów, Ukraina w terminie 19.03-22.03.2019
nie później niż dzień przed datą rozpoczęcia imprezy targowej do godz. 10:00.Pozostała część
do siedziby firmy „Od A do Z” S.A , ul. Helska 47/61, 91-342 Łódź

5. Miejsce dostawy:
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia dla targów w miejsce w
którym odbywa się impreza targowa oraz stoisko wskazane przez Zamawiającego na adres:
INTERNATIONAL EXHIBITION CENTRE (IEC)
15 BROVARSKOY AVE., KYIV, UKRAINE.

6. Osoba kontaktowa
Paulina Księżak, tel.: 735 956 557, marketing@odadoz.pl
Wioletta Garzyńska, tel.: 735 956 557, produkt@odadoz.pl
7. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w
przedmiotowym zakresie - forma oświadczenia dowolna.
b) Wiedza i doświadczenie
Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca
złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia - forma oświadczenia dowolna.
c) Potencjał techniczny
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego
wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży
stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - forma oświadczenia dowolna
d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego
wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży
stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia — forma oświadczenia dowolna.
e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej
prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa
umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia - forma oświadczenia dowolna.
8. Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu

a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
c) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Wykonawca jest związany ofertą do końca
terminu jej ważności.
d) Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty).
e) Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia / podpisania umowy w
przypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert
f) Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z
zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy
prawa.
9. Warunki wykluczenia oferty:
a) Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i
wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym, a także oferty złożone po
terminie składania ofert. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo 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:
•
•
•

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 5 % 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.

10. Złożona oferta powinna zawierać:
a) datę sporządzenia oferty,

b) nazwę i adres oferenta, wraz z podaniem osoby kontaktowej i adresu email,
c) opis i parametry techniczne zabudowy, tj. z jakich materiałów lub jaki system
zabudowy planowany jest do wykonania poszczególnych elementów stoisk,
d) wartość oferty netto, brutto, VAT,
e) warunki płatności,
f) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - kryteriów w niniejszym postępowaniu
- forma dowolna (punkt 8)
g) czas realizacji (w tym termin odbioru od Zamawiającego - ostateczny termin )
wypełniony formularz nr 1 do zapytania
h) termin ważności oferty (minimalny termin ważności oferty 30 dni).
Oferta powinna zostać złożona na papierze firmowym Oferenta. Ofertę należy dostarczyć za
pośrednictwem poczty email na adres marketing@odadoz.pl, produkt@odadoz.pl
11. Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa: 21.12.2018 do godziny 14. Ocenie merytorycznej zostaną
poddane tylko kompletne oferty, które wpłyną nie później niż w wyznaczonym terminie.
12. Upublicznienie oferty:
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej firmy www.odadoz.pl
www.bazakonkurencvinosci.funduszeeuropeiskie.qov.pl
14.

oraz

Kryteria oceny ofert:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:
• Cena netto:
waga kryterium: 100%
Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cena minimalna / Cena oferowana x 100% x 100
gdzie:
C -ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena netto”
Cena minimalna -najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
Cena oferowana -cena wskazana przez oferenta
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje
się wykonać całość
przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę
punktów.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w
oparciu o ustalone wyżej kryterium, podpisze umowę z wybranym wykonawcą.
15.Dodatkowe informacje
Oferenci zostaną poinformowani o wynikach przeprowadzonego postępowania bez zbędnej
zwłoki. Wyniki postępowania zostaną także upublicznione na stronie internetowej
www.odadoz.pl. Zapytanie może zostać anulowane na każdym jego etapie bez podania
przyczyny. Nie przewidujemy zamówień uzupełniających oraz istotnych zapisów w umowie.
Załączniki:
1.

Formularz do zapytania załącznik nr 1

