Węgornia, dnia 21 grudnia 2017 r.
Stanisław Cudny FOGE
Węgornia 2
84-218 Łęczyce
NIP 5862203695
ZAPYTANIE OFRTOWE nr 4/2017

W związku z realizacją projektu pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław Cudny
FOGE na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie
3.3,

Poddziałanie

3.3.3

Stanisław

Cudny

Foge

ogłasza

postępowanie

zgodnie

z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawcy następującego
elementu projektu: Organizacja stoiska wystawowego na targach.
1. Przedmiot zamówienia: Zabudowa stoiska wystawienniczego na targach BUDMA,
Polska –42m² (+/- 9 m²) (zgodnie z mapką lokalizacyjną – załącznik 3 niniejszego zapytania).
W ramach projektu zaplanowano udział Wnioskodawcy w targach BUDMA, które odbędą się
w dniach 30.01.2018 r.- 02.02.2018 r., konieczne będzie poniesienie kosztów z tytułu zabudowy
powierzchni wystawienniczej.
Proszę o wycenę zabudowy stoiska na podstawie projektu zamieszczonego w załączniku nr 2.
Wycena powinna zawierać między innymi następujące elementy:
Podłoga podniesiona wyłożona panelami podłogowymi lub deskami podłogowymi,
Ściany przygotowane z płyt drewnopochodnych i malowane farbami akrylowymi – minimalna
wysokość ścian 6m,
Przygotowanie zaplecza – nie większe niż 4m² z drzwiami zamykanymi na zamek,
Przygotowanie grafiki reklamowej w postaci wydruków wielkoformatowych – do 15m²,
Przygotowanie grafiki z folii do 10m²,
Wyposażenie zaplecza – regały/lodówka/naczynia/czajnik/wieszaki na ubrania/kosz na
śmieci/szafka kuchenna,
Rama podwieszana, na której będzie logo firmy, oświetlenie meta halogenowe min 8szt.
500w.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
79956000-0 – usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
2. Planowany termin realizacji zamówienia:
Montaż stoiska na targach do dnia 29.01.2018 r. do godziny 14:00 (oddane stoisko
targowe musi być gotowe do użytku, tj. wykończone, czyste, z podłączeniami do sieci
elektrycznej oraz oświetlenia (okablowanie ułożone pod podłogą), potwierdzony
protokołem odbioru bez uwag).
Demontaż stoiska w dniu 02.02.2018 r. po zakończeniu targów.
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3. Warunki udziału w postępowaniu:
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia do należytego wykonania zamówienia.
3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia
we wskazanym terminie.
5) Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
6) Przedłożenie dokumentów potwierdzających doświadczenie w wykonaniu co najmniej
3. zamówień dotyczących przygotowania zabudowy stoisk wystawienniczych (z czego co
najmniej jedno wykonane za granicą) wykonanych w okresie ostatnich 5. lat lub jeśli oferent
działa krócej, to przez okres jego działalności przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć
następujące dokumenty:
1) Złożenie oferty zawierającej:
nazwę i adres oferenta, NIP;
datę wystawienia oferty;
dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów;
termin ważności oferty;
cenę netto/brutto.
2) Złożenie na ofercie oświadczeń następującej treści:
Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania.
Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające
prawidłową realizację zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
Wykonawca

oświadcza,

że

nie

jest

powiązany

osobowo

lub

kapitałowo

z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
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Zamawiającego czynności związanych 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 5 % 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia

lub pozostawania w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
3) Złożenie

dokumentów

potwierdzających

doświadczenie

w

wykonaniu

co

najmniej

3. zamówień dotyczących przygotowania zabudowy stoisk wystawienniczych (z czego co
najmniej jedno wykonane za granicą) wykonanych w okresie ostatnich 5. lat lub jeśli oferent
działa krócej, to przez okres jego działalności przed upływem terminu składania ofert.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz
z oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.
5. Sposoby składania oferty:
1) osobiście w siedzibie firmy: Stanisław Cudny Foge, Węgornia 2, 84-218 Łęczyce;
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Stanisław Cudny Foge, Węgornia 2,
84-218 Łęczyce z dopiskiem „zapytanie ofertowe 4/2017”;
3)

pocztą elektroniczną na adres mailowy: s.cudny@foge.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 29.12.2017 r.
●

Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

●

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty. W każdym czasie
postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez
wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek
roszczenia z tego tytułu.

●

Zamawiający powiadomi oferentów oraz ogłosi na portalu bazy konkurencyjności o wynikach
postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

●

Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego bez podania
przyczyny w każdym momencie postępowania.

●

Zamawiający ma prawo do wzywania oferentów do uzupełnień/wyjaśnień.

●

Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.
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6. Termin ważności oferty:
Oferta będzie ważna przez minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert,
tj. od 29.12.2017 r.
7. Kryteria oceny oferty:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria.
Kryteria wyboru

Waga

Maksymalna liczba punktów

Cena netto (PLN/EUR)*

100%

100

* w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia
poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego
Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:
a) Punkty w ramach kryterium Cena netto (PLN/EUR) będą przyznawane wg następującej
formuły:
C min
A n = ----------------- x 100 x 100%
Cr
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
An – ilość punktów przyznana w ofercie
8. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z firmą Stanisław Cudny FOGE. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązanie między firmą Stanisław Cudny FOGE lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu firmy Stanisław Cudny FOGE lub osobami wykonującymi w imieniu
firmy Stanisław Cudny FOGE czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
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Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego).
9. Warunki dokonania zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków
płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu
rzeczowego.
W przypadku niewywiązania się z terminów realizacji zamówienia określonych w ofercie,
Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z naliczeniem kary w wysokości
100% wartości kontraktu brutto.
Zastrzeżenia
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy „Stanisław Cudny FOGE” do żadnego określonego
działania:
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy „Stanisław Cudny FOGE” do
akceptacji oferty, w całości lub części.
Firma „Stanisław Cudny FOGE” nie może być pociągana do odpowiedzialności za
jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem
i dostarczeniem oferty.
„Stanisław Cudny FOGE” zastrzega sobie prawo w każdej chwili do anulowania lub dokonania
zmian w całości lub części zapytania ofertowego.

...........................
podpis i pieczęć firmy
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Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
Oferta dla firmy
Stanisław Cudny FOGE
Węgornia 2
84-218 Łęczyce
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczące zakupu usługi:
Organizacja stoiska wystawowego na targach: zabudowa stoiska wystawienniczego na targach
BUDMA, Polska związanej z projektem pn. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy Stanisław
Cudny FOGE na rynkach zagranicznych” składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.
I.

Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Pełna nazwa*
Dane adresowe*
NIP*

II.

Warunki oferty

Elementy przedmiotu zamówienia

Cena

netto*

PLN/EUR **

Cena

brutto*

PLN/EUR**

Zabudowa stoiska wystawienniczego na targach
BUDMA, Polska.
** Niepotrzebne skreślić. W przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany
średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego
Termin ważności oferty (minimum 30 dni) : …………..* dni od daty upływu terminu dostarczenia
ofert, tj. 29.12.2017 r.
Planowany termin realizacji zamówienia:
Montaż stoiska na targach do dnia 29.01.2018 r. do godziny 14:00 (oddane stoisko
targowe musi być gotowe do użytku, tj. wykończone, czyste, z podłączeniami do sieci
elektrycznej oraz oświetlenia (okablowanie ułożone pod podłogą), potwierdzony
protokołem odbioru bez uwag).
Demontaż stoiska w dniu 02.02.2018 r. po zakończeniu targów.
Oświadczenia Wykonawcy
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
•

Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
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•

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

•

Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające
prawidłową realizację zamówienia.

•

Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

•

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.

•

Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym

lub

osobami

upoważnionymi

do

zaciągania

zobowiązań

w

imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
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 5% 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Miejscowość ……………………*, dnia……………………* r.

Załącznik:
1) dokumenty

potwierdzających

doświadczenie

w

wykonaniu

co

najmniej

3 zamówień dotyczących przygotowania zabudowy stoisk wystawienniczych (z czego co
najmniej jedno wykonane za granicą) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat lub jeśli oferent
działa krócej, to przez okres jego działalności przed upływem terminu składania ofert.

_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)*

*dane obligatoryjne
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Załącznik nr 2
Projekt zabudowy.
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Załącznik nr 3
Mapka lokalizacyjna.
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