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Warszawa, 07.11,2019

ZAPYTANIE oFERToWE NR 1/M/2o19
ORGANlzACJA MlsJt GosPODARCZEJ Do cHlŃsKlEJ REpuBLlKl LuDowEJ w RAMASH REALlzAcJl pRoJEKTg

.,PROMOCJA lNNOWACYJNYCH MASECZEK KOSMETYCZNYCH BEAUTYFACE NA RYNKACH PERSPEKTYWICZNYCH- W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO lNTEL|GENTNY ROZWÓlZo"lł-zozo. poDDzIAŁANlE polR.o3.03.03, WspARclE tvlśp w

PRoMocJl MAREK PRoDUKToWYCH - Go To BRAND NR PolR 03.03.03-14-o55t16
(zasada konkurencyjności)

FlRMA:
l. zAMAWlĄĄcY:
lNSPlRE SP. Z o.o.
UL. ŁUKl MAŁE 20A
02-434 WARSZAWA
NlP: 521 353 65 66

ll. TRYB zAMóWlENlA
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego
(Zasada konkurencyjności)
Kod CPV:79956000-0

l|l. PRZEDMloT zAMÓWlENlA lJEGo oPlS:
Organizacja misji gospodarczej do Chińskiej republiki Ludowej w terminie listopad grudzień 2019 w ramach ktorej
zrea l izowa n e zosta n ą przez Zam awiającego następ ują ce działa n ia :

Udział w imprezie targowej ,,Kunming lnternational Beauty Expo" w dniach 5-7 grudnia 2019 roku jako
odwiedzający - miejsce Kunming

Organizacja w ramach wywdarzenia,,Kunming lnternational Beauty Expo" cyklu spotkań z potencjalnymi
kontrahentami - miejsce Kunming

Organizacja spotkań, pokazów i prezentacji dla potencjalnych partnerów - miejsce Shenzhen

W ramach zapytania zamawiający oczekuje przedstawienia oferty na:
. Zapewnienie wejścia (wejściowki lub zakup biletow) na targi,,Kunming lnternational Beauty Expo,,
. WynaJem miejsc na spotkania / prezentacje w ramach targow Kunming i na spotkania B to B w Shenzhen
. Organizacjispotkań z potencjalnymi kontrahentamiw trakcie wydarzenia targowego,,Kunming lnternational

Beauty Expo" oraz w potencjalnymi partnerami z bazy własnej Zamawiającego z Shanzhen, Guangzhou
(umowienie spotkań z min 3 partnerami)

. Transfery w ramach miast (Shenzhen - Kunming, Kunming Shenzhen) oraz transfery lokalne z hotelu na targi
i na spotkania / prezentacje / pokazy.

Przykładowy plan misji:

Dzień 1 - 04.12.2019 przyjazd do Kunming
Dzien 2 - 5.12.2019 zwiedzanie targow
Dzień 3 - 6.12.2019 spotkania B to B, organizacja pokazu / prezentacji
Dzien 4 - 7.12.2019 wyjazd do Shenzhen
Dzień 5 - spotkania B to B z potencjalnymi partnerami
Dzień 6 - nre7enlAcip i nnk.azrl rłI: nntonri,elnrrrh n:rtnorńrłl
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oPls zAMÓWlENlA:
W celu wYkonania Zlecenia Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy kontakty do potencjalnych partnerów z
bazy własnej oraz kontakt do organizatora targów.

lV. WYKoNAWCA PRzEDM loTU zAM óWl EN lA PU BLlCZN EGo:
Zapytanie ofertowe jest skierowane do wszystkich podmiotów mogących zrealizować Zlecenie.

V. WARUNK! SKŁADANlA OFERT W POSTĘPOWANIU:
1, Brak możliwości składania ofert częściowych,
2. oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej (mailowo skan).
3. Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim.
4. OfertY nalezY składaĆ w PLN lub EURO lub USD z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto za całą

usługę.
5. Oferta winna byĆ podpisana przez osobę upowaznioną do podpisania oferty oraz osobę sporządzającą

ofertę, powinna zawieraĆ datę sporządzenia, orazbyc opatrzona pieczątką firmową (w przypadku firm).
6. Czaszwiązania ofertą - nie krócej niz do ostatniego dnia terminu realizacji oferty, wskazanego w niniejszym

zapytaniu ofertowym w pkt. Vll.
7. WYkonawca złoŻY oŚwiadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego

- zgodnie zzałączonym wzorem.
8. Wnioskodawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania - zgodnie z załączonym wzorem.
9. Termin płatnoŚci wystawionego dokumentu księgowego nie może być krótszy niż 7 dni. Możliwość

zaliczkowan ia.

10. Wszelkie koszty związane ze złozeniem oferty ponosi oferent.

Vl. zAKREs WYKLUczEN!A 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 zobowiązań 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 10o/o udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczegolubzarządzającego, 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.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedlożenia oświadczeń stanowiących
zalączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

Vll. TERMlN lWARUNKl REALlzAcJl zAMÓWlENIA:
1. Ostateczny termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 20,1 1 .2019
2. Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia 30.11 .2O19
3. Termin płatności: rozliczenie miesięczne,7-14dni po realizacji danego etapu lub całości projektu
4. Raport + odbiór wykonanego etapu projektu

KRYTERlA OCENY OFERTY:
r \Ą/, ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające

wszystkie wymagania.
. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia - 100



. Zamawiaiący za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie
punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów,

RAZEM:2 kryteria oceny, max. 100 pkt.

podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę

b oceny: Na lość punktr )W
Lp. Kryterium

oceny
Punktacja i

Waga
Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium

oceny wniosków
1 Cena Punktacja od 0

do 100 pkt
Waga 100 7o

oferent podający najnizszą cenę (w PLN lub przeliczeniu na PLN) uzyska
największą liczbę punktów w danym kryterium,
porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w
ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty, llość punktow
przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnozenia otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena - Kryterium cena = (C min / C bof) x 100
C min - Cena najnizszej oferty
C bof - Cena badanej oferty

w przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamowienia
będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia
otwarcia ofert.
Maksymalna ilość punktór,]u tego kryterium: 100 punktów

Vlll. TERMIN SKŁADANlA OFERT: 17.11.2019 do godz.24.oo
Iiczy się data wpływu do siedziby firmy poprzez dowoIną z poniższych form (podpunkty a, b, c)
Ofertę lub jej skan wraz z załącznikami nalezy składać w jeden z następujących sposobow:

Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Adres: lnspire Sp. z o.o., ul. Łuki Małe 20A, 02-434 Warszawa
poczta elektroniczna:
Ad res e-mail: gotobrand@netinspire.pl
Osobiście:
Adres: ul. Potrzebn a 38, 02-448 Warszawa

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nastąpi w ciągu 2-5 dni roboczych od ostatecznego terminu na złozenie
oferty.

Ix. WARUNKl PODP|SANlA UMOWY/ ZLECENlA WYKONANlA:
1. Zamawialący zastrzega mozliwość uniewaznienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy/ zlecenia wykonania.
3. Wszelkie koszty związane ze złozeniem oferty ponosi oferent.
4. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia / Zlecenia warunkowe w przedmiocie Zlecenia,

X. WARUNKl ZMIANY UMOWY:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie

obowiązujących przepisow prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje mozliwość zmiany umowy w zakresie wydłuzenia terminu wykonania umowy w

przypadku zdarzen losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana
terminu targów przez organizatora).

3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub działania
siły wyzszej.
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zlecenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności
zamówień publicznych uzupełniająeych, w wysokości nieprzekraczającej 507o wartości zamówienia publicznego

określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia
pu bl icznego podstawowego.

Wydatek poniesiony zostanie w ramach projektu ,,Promocja innowacyjnych maseczek kosmetycznych
BeautyFace na rynkach perspektywicznych - rozwói i umocnienie marki", w ramach programu
operacyjnego lnteligentny Rozwój2014-2020, Poddzialanie POlR.03.03.03.- GO TO BRAND.

Zapvtanie upubliczniono w siedzibie firmy, na stronie i,vww.fieaut}iFłl*.g| oraz

Ł|Lr.x.rtb_ąśts§{r}l"jr_ql,_tyg]_a§fi,sa!.8 a takze rozesłano mailowo do potencjalnych wykonawców.

ZAŁĄCZNlKI:
1. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do Zamawiającego.
2. Oświadczenie o zdolności do wykonania zadania
3. Wzór oferty

ZatwierdZamy i

na Stronie

ładania ofert.
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