ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zabudowy (w tym zaprojektowania) stoiska wystawienniczego na targi
AgriTechnica Hanover 2019

1. Zamawiający
JS Fabryka Przekładni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul.
Grodzka 147 76-200 Bierkowo, tel. 598119300, e-mail: biuro@starosielski.com.pl
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi zabudowy (w tym zaprojektowania) stoiska
wystawienniczego i obsługa techniczna stoiska na międzynarodowych targach AgriTechnica
organizowanych w Hanowerze w terminie 10.11.2019-16.11.2019.
Szczegółowe zestawienie przedmiotu zamówienia:
• Przygotowanie projektu zabudowy – powierzchnia stoiska 7m x 12m, łącznie 84 m²;
• Transport elementów zabudowy na stoisko Wystawcy;
• Montaż i demontaż stoiska;
• Wyposażenie stoiska zgodnie z projektem i specyfikacją (w załączniku);
• Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz potwierdzenie jej zgodności z
wymaganiami technicznymi stawianymi przez organizatora imprezy targowej;
• Przygotowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznej na
podstawie projektu zaakceptowanego przez organizatora imprezy targowej.
Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem.
Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.
3. Kod CPV
79956000-0 usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
4. Termin składania ofert
Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub przekazać osobiście w terminie
od 17.09.2019 do 25.09.2019 do godziny 14.00. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do
Zamawiającego.
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Realizacja prac będących przedmiotem zamówienia powinna zostać zrealizowana w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2019 – przekazanie stoiska na miejscu
wystawowym, przejęcie stoiska do demontażu 16.11.2019 około godz. 19.00 czasu lokalnego.
6. Warunki formalne
• Oferta powinna być sporządzona w języku polskim;
• W przypadku składania oferty przy pomocy środków elektronicznych na adres e-mail,
niezbędne jest złożenie oferty w formie skanu podpisanych dokumentów;
• Zamawiający dokona wybory Wykonawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
• Ewentualne zmiany, dodatkowe informacje lub korekty będą dokonywane w formie
pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o
zmianach oferentom.
7. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Oferta będzie podlegała wykluczeniu jeżeli:
• Jej treść nie będzie odpowiadała zapytaniu ofertowemu;
• Zostanie złożona po terminie składania ofert;

Zostanie złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych. 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 :
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.
Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
8. Opis składania ofert
Oferta powinna zawierać:
• Datę i miejsce sporządzenia,
• Nazwę, adres i numer NIP Oferenta,
• Wizualizację stoiska,
• Wycenę z podaniem ceny netto i wskazaniem obowiązującej stawki VAT. Wyceny
wyrażone w walucie innej niż PLN, zostaną przeliczone na PLN wg. Średniego kursu
NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru oferty – 26.09.2019,
• Warunki i termin płatności,
• Datę ważności oferty,
• Imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia oferty,
• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Oferta powinna zostać dostarczona w wyznaczonym terminie za pośrednictwem: poczty
elektronicznej na adres: biuro@starosielski.com.pl, poczty tradycyjnej lub też osobiście do
naszego biura tj: JS Fabryka Przekładni Sp. Z o.o. Sp.k. ul. Grodzka 147, 76-200 Bierkowo.
9. Procedura wyboru ofert
Kryteria wyboru ofert: atrakcyjność oferty – 60%, cena oferty – 40%, maksymalna do
uzyskania liczba punktów 100.
•

Tryb i data oceny ofert: oferty zostaną porównane i ocenione wg przyjętych kryteriów w dniu
26.09.2019 r. w siedzibie zamawiającego.
Do realizacji wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w ramach
kryteriów, co zostanie potwierdzone w sporządzonym protokole z wyboru ofert.

Załącznik do zapytania ofertowego z dnia 17 września 2019r.
Specyfikacja stoiska:
• Zabudowa ścian płytą malowaną,
• Drzwi szklane,
• Podświetlenie LED,
• Podesty ekspozycyjne szt.5,
• Ekspozytor,
• Wykładzina dywanowa,
• Lada barowa z miejscem na małą lodówkę,
• Tv 55” szt.2,
• Tv 60” szt.1,
• Stolik barowy szt.2,
• Hokery szt.10,
• Stojak na foldery szt.2,
• Stół konferencyjny szt.2,
• Krzesło konferencyjne szt.10,
• Rośliny w donicach,
• Regał magazynowy szt.3,
• Wieszak/kosz/czajnik,
• Oświetlenie ogólne stoiska do ustalenia z Zamawiającym,
• Grafiki do ustalenia z Zamawiającym.

