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Warszawa, 31.10.2017

ZAPYTANlE oFERToWE NR 01/z/2018
WYNAJ EM POWI ERZCH N l WYSTAW|ENN|CZEJ WRAZ Z WYKONAN lEM ZABU DOWY STOlSKA

WYSTAWOWEGO
NA TARGl cosMoPRoF BoLoNlA WŁocHY 2018 W DNlAcH 15-18 MARCA 2018

(zasada konkurencyjności)

FlRMA:

l. ZAMAWlAJĄCY:
lNSPlRE SP. Z o.o.
UL. ŁUKl IVIAŁE 20A
02-43Ą WARSZAWA
NlP: 521 353 65 66

ll. TRYB zAMóWlENlA
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego

(Zasada kon kurencyjności)

Kod CPV: 79956000_0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

lll. PRZEDMloT zAMÓWlENlA lJEGo oPlS:
1. Dotyczy:TARGl COSMOPROF BOLONlA 2018

2. PoWlERzcHNlA TARGoWA
3. Szczegoły zapytania:

a. Rezerwacja miejsca wystawowego na imprezie targowej

b. Powierzchnia na stoisko - 8- 12M2
. Głębokość maksymalna stoiska - nie więcej niz 3 metry
. optymalna głębokość stoiska - 2 metry
. Wysokość nie mniejsza niż2,5 metra

c. Opłata rejestracyjna
d. Wpis do katalogu targowego
e. Przyłącze prądu

4. ZABUDoWA TARGoWA
a. Zabudowa stoiska wystawienniczego
b. Powierzchnia stoiska - B- 12m2
c. Otwarte z 1 lub 2 stron strony (2 lub 3 strony zabudowane)

Cl. Pełen branding stoiska zgodny wymogami programU PoDDZ|AŁANlE 3.3.3

WspARclE Mśp W pRoMocJl MAREK pRoDUKTowycH - Go To BRAND

e. grafikami marek zamawiającego na każdej ze ścian (łącznie szerokoŚĆ min 10

metrów Ścian min X 2,5 metra wysokoŚĆ))

f. Minimum 6 punktow oświetleniowych
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na etapie realizacji zamówienia.

6, Opis zamowienia:
. zamawiający oczekuje od oferenta przedstawienie oddzielnej oferty propozycji cenowej

wynajmu powierzchni wystawienniczej (wraz ze wskazaniem na mapie lokalizacji +

oznaczenia wejść do hali).

. zamawiający oczekuje od oferenta przedstawienie oddzielnej oferty propozycji cenowej

zabudowy targowej wrazz pełnym obrandowaniem stoiska oraz montazem zabudowy na

zakupionej powierzchni targowej.
. prosimy o nieskładanie cząstkowych ofert pod uwagę będą brane jedynie oferty

zawierające zarówno powierzchnie jak i zabudowę targową.

lV. WYKo NAWCA PRzED M loTU zAM óWl E N lA P U BLlCZN EG o:

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalnoŚĆ

gospodarczą tj, osób fizycznych prowadzących działalnośĆ gospodarczą, jednostek

organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność
gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CElDG/KRS lub innych baz przedsiębiorcow w

przypad ku przedsiębiorców zagranicznych).

V. WARUNKl SKŁADANlA OFERT W POSTĘPOWANlU:
1. Brak możliwości składania ofert częściowych,
2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej.

3. Czas związania ofertą - do końca terminu jej wazności okreŚlonego w zapytaniu ofertowym.

Ą. Wykonawca złozy oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do

Zamawiającego.
5. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.

6. Termin wazności oferty nie krótszy niz 10 dni od zakończenia targów i/lub innych usług

przewidzia nych ofertą.
7, Oferty nalezy składać w języku polskim lub języku angielskim.

8. Oferta winna być podpisana przez osoby upowaznione do podpisania oferty.
g. oferty nalezy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto lub w EURO

w przypadku podmiotów zagranicznych z podaną ceną całkowitą netto i brutto lub w
Hrywnach z podaną ceną całkowitą netto i brutto.

10. Termin płatnościwystawionego dokumentu księgowego nie moze byĆ krótszy niż7 dni.

11. Wszelkie koszty związane ze złozeniem oferty ponosi oferent.

Vl. zAKREs WYKLUczENlA WYKoNAWCÓW z PosTĘPoWANlA:
Z postępowania wykluczone Są podmioty powiązane zZamawiającym osobowo lub kapitałowo tj,

przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

Zamawiającym lub osobami upowaznionymi do zaciągania zobowiązan w imieniu Zamawiającego

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynnoŚci związane z przygotowaniem i

przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 107o udziałów Iub 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia
oświadczeń stanowiących załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

Vll. TERMlN l WARUNKl REALtzAcJl zAMÓWlENlA:
1 . Ostateczny termin realizacji zamówienia: 14.03.2018 godz.: 'l B.00

2. Potwierdzony protokołem odbioru
3. Termin płatności:7 dni
4. Mozliwość częściowego zaliczkowania (max do 50%)

KRYTERlA oCENY OFERTY:
r !Ą,/ ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty

spełn iające wszystkie wymagan ia,
. Maksymalna liczba punktów mozliwych do zdobycia - 100.
. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, ktora nie podlega odrzuceniu oraz uzyska

największą liczbę punktow przyznanych w ramach ustalonych kryteriow.

RAZEM: 1 kryterium oceny max. 100 pkt.
Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniŻsza cena) = 100 pkt.

Vlll. TERMlN SKŁADANlA OFERT: 07.11.2017 do godz. 24.00

liczy się data wpływu do siedziby firmy poprzez dowolną z poniŻszych form (podpunkty a.

b. c)

Skan wypełnionego ipodpisanego formularza ofertowego nalezy przesłaĆ na adres mailowy lub

w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:

a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Adres: lnspire Sp. z o.o., ul. Łuki Małe 20A, 02-434 Warszawa

Lp. Kryterium
ocenV

Punktacja i waga Sposób przyznawania punktacji za spełnienia dennego
krvteriu m ocenv wn ioskow

Cena Punktacja od 0 do
'l00 pkt

Waga 100 0/o

Oferent podający najniższą cenę (w PLN lub przeliczeniu

na PLN) uzyska największą liczbę punktow w danym
kryterium.
Porównanie nastąpi w sposob polegający na obliczeniu
stosunku ceny w ofercie z nalniższą ceną do ceny
badanej oferty. llość punktów przyznawanych
poszczegolnym ofertom naStąpl

w wyniku przemnozenia otrzymanego ilorazu przez 100.

K cena - Kryterium cena = (C min / C bof)x 100

C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej
wartość zamówienia będzie przeliczana na złotowki
według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Maksvmalna iloŚĆ punktów tego kryterium: 100 punktów
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Adres: ul, Potrzebn a 38 0ż-448 Warszawa

Rozstrzygnięciepostępowaniaofertowegonastąpiwciągu3dniroboczychodostatecznego
terminu na złożenie oferty,

lX. WARUNKl PODPlSANlA UMOWY/ ZLECENlA WYKONANlA:

1.ZamawiającyaaslrzegamożliwośćuniewaŻnieniazapytaniaofertowegobezpodania
przyczyny,a także O" n",";"*1:1,::,:,:*oowania 

bez wyboru oferty,

Ż.Z|oŻenieofertyprzezWykonawcęniestanowizawarciaumowy/zleceniawykonania.
3. Wszelkie koszty ,*rąr.uń"ze złożeniem ofertY Ponosi oferent'

4. Dopuszcza ,ię u*o*y warunkowe W pizedmiocie zlecenia / Zlecenia warunkowe W

przedmiocie Zlecenia,

x.WARUNKlzM|ANYUMoWY/DoKoNANlAzLEcENlAWYKoNANlAUSŁUGl:
1.ZamawiającyprzewidujemożliwośćzmianyUmowy,wprzypadku,gdynastąpizmiana

powszechni" ono*iąrujących przepisów prawa w zakresie malącym wpływ na realizację

2. ::fi:ffi:,l*i[u"*,ouje możliw"ś: il::"l_::::, :^,:-:;:i".łvydłużenia 
terminu

wykonania.umowywprzypadkuzdarzeńlosowychlubzprzyczynniezależnychod
Zamawiającego iWykonawcy 1n|, zmiana terminu targow pli:, "ji::l1::""'

3. Dopuszcza się rozwiązani" um'o*y w przypadku reiygnac,li Zamawiającego Z udziału w

targach lub działania siły wyższej,

):#.iH}J'rTS?#5|.:ill":r',T'#,?|"'"iJ.,.."nia 
wykonawcy wYłonionemu w trYbie zasadY

konkurencyjności zamówień publicr"y;; 
-";;ń,"]"j31ll: 

w wysokości nieprzekraczającej 500/o

wartościzamÓwieniapublicznegookreślonejwumowieZaWartejzwykonawcą,oilete
zamówieniapublicznesązgodnezprzedmiotemzamówieniapublicznegopodstawowego.

Wydatekponiesionyzostaniewramachprojektu,,Promocjainnowacyjnychmaseczek
kosmetycznych BeautyFace n" ,ynn"lr, p"irpóxay*icznych _ rozwój i umocnienie marki",

Wramachprogramuoperacy;negolnteligentnynozwoj2o14-2o2o,Poddziałanie
PolR.o3.o3.o3.- Go To BRAND,

w siedzibie na stronie Wuvvv§qąĘt§Ęą§§g! oraz na Stronle

Zapytanie fi oraZ

ln"tnire fu, z o"o,
Ul, ł-* , ŁłA
0ż43ł, V"ji: 1,5;_, 

",,-.
MlP 5:1 .:5:i $5 66

potencjalnych wykonawcow,

ZAŁĄCZNIKI' . ,ruń osobowych1, Oświadczenie o braku powlą

Zamawiającego,
2'oświadczenieozdolnościdowykonaniazadania
3' Wzór oferry 

Zatwierdzamy

u aoxr. rozesłano mailowo do

i kapitałowych w stosunku do

i zapraszamy do składania ofert,
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