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Dotyczy:
Tytuł projektu:,,Promocja innowacyjnych maseczek kosmetycznych BeautyFace na rynkach
perspektywicznych - rozwoj i umocnienie marki"

Warszawa , dnia 30,06.2018 r

l. ZAMAWIAJĄCY:
lNSPlRE SP. Z o.o.
UL. ŁUK| MAŁE 20A
02-434 WARSZAWA
NlP: 521 353 65 66
lI. TRYB zAMÓWlENIA
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego
(Zasada konkurencyjności)

PROTOKOŁ Z ROZSTRZYGNlĘClA ZAPYTANlA OFERTOWEGO Nr NR 02/LV/2018

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCl DLA PROCEDURY DO ZAMOWlENlA O WARTOŚC| PRZEKRACZAJĄCEJ

WYRAZONEJ W ZŁOTYCH RoWNoWARToŚcl KWOTY Do 20 o00 PLN.

Kod CPV: 79956000-0 Uslugi w zakresie organizacji targów i wystaw

ZABUDOWA STOISKA WYSTAWOWEGO LUB ZAKUP LUB WYKONANlE GOTOWYCH
ELEMENTÓW ZABUDOWY STOISKA WYSTAWOWEGO ORAZJEGO MONTAŻ NA

WYDARZENlE TARGOWE COSMOPROF NORTH AMERICA, LAS VEGAS STANY ZJEDNOCZONE
AMERYKI oDBYWAJĄCE slĘ W DNlAcH 29-31.o7.2018

(zAsADA KoN KU RENcYJ NoŚcl)

!lt. PRZEDMlOT ZAMOW!ENlA lJEGO OPlS:
1. Dotyczy: WYKONANIA ZABUDOWY STO|SKA TARGOWEGO NA TARG| cosMoPRoF

NORTH AMERICA, LAS VEGAS STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI ODBYWAJĄCE SlĘ W
DNlAcH 29-31.o7.2018

2, llość sztuk: 1

3. Szczegoły zapytania:
a. Zabudowa stoiska wystawienniczego według wskazanej w zapytaniu wizualizaĄi

or az wyty cznych za m awiaj ącego
b. Powierzchnia stoiska - 12 metrow (3m głębokość x 4m szerokość x 2,5 metra

wysokość)
c. Stoisko otwarte z 1 strony (3 strony zabudowane - tj. tył + 2 boki)
d, Stoisko wyposazone jest w standardową zabudowę oktanorm, która służyć ma

wykonawcy jako zabudowa wyjściowa do wykonania indywidualnego stoiska
zgodnie z wytycznymi zamawiającego

e. Oczekiwania w zakresie zabudowy:
. wykonanie ścian stoiska w postaci wiszących roślin,
. wykonanie podłogi stoiska w postaci trawy
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r ekran LcD lub telewizor
. brandin8 lady roślinami
. półki lub haki wmontowane w ściany pomiędzy roślinność umożliwiające

wyeksponowa n ie prod u ktow za mawiającego (szczegółowy spis prod u któw

na końcu zapytania ofertowego)

4. Oferty zostały złożone pżet.

oferta nr 1: rlnłnł AAA ExPo sP Z o o

Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o

następujące kryteria:

1.

2.

3.

4.

5.

Cena -50% (oferent, który poda najniższą cenę otrzyma 50 pkt. Natomiast pozostałe ofertY

lnnowacyjność, łatwość i Szybkość montazu, demontazu 250lo -50 pkt

objętość i łatwość W transporcie 155 -30 pkt

Gwarancja -107o 20 pkt

proporcjonalnie na podstawie wzoru;cena najniższej oferty/cena badanej ofertY) x 100,

3. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi: 200

Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnoŚcią dO dwóch miejsc

po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone równieŻ W PLN.

Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp,, oraz koszty związane z montaŻem,

dostawą i gwarancją.

Do ustalenia ilości punktów bierze się pod uwagę cenę,,brutto" za wykonanie wszelkich pracprzez wykonawcę

określonych w zadaniu przez zamawiającego (w tym podatek, koszty transportu, dostarczenia w WyznaCzOne

miejsce, montażu wyposażenia, gwarancji).

oferent, który zdobędzie największą liczbę punktów zostaje wybrany do realizacji zadania,

Jeżeli dwóch oferentów otrzyma taką samą liczbę punktów i ich cena jest jednakowa - wyboru oferenta

dokonuje przewodniczący komisji wyboru ofert po negocjacjach z dostawcami, z których zostanie sPorządzonY

protokół.

6. Wybrany wykonawca:

Komisja Wyboru ofert dokonała analizy złozonych ofert na realizację zamÓWienia.

Na podstawie kryteriow Wyboru Ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o nie wybraniu

zadnej oferty. Przyczynąbyły wysokie proponowane koszty usługi . Firma dokonała ZakuPu Usługi

hotelowej bezpośrednio.

Protokół sporządzono dnia 30,06.201 8.
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Oferta spełnia wszystkie formalne i

mieści się w ustalonym budzecie.

merytoryczne wymagania zamawiającego a jednocześnie nie
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w imieniu Zamawiającego

Prezes zarządu lnspire Sp z o.o.

MAclEJ włwRzvŃsrl

WA RSZAWA 1"1,,09.2OL7 r.


