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Warszawa, 05.05.20'l8

ZAPYTANlE oFERToWE NR 04/sH/2018
uorurRż l BUDoWA sToIsKA z GoToWycH ELEMENrów złeuDoWy sTolsKA

WYSTAWoWEGo NA WYDARZENlE TARGoWE cHlNA BEAUTY SHANGHAJ 2018 W DNlAcH 22-
24.o5.2018

(zasada konkurencyjności)

FlRMA:

l. ZAMAWIAJĄCY:
lNSP|RE SP. Z o.o.
UL. ŁUKl MAŁE 20A
02-434 WARSZAWA
NlP: 521 353 65 66

ll. TRYB zAMóWIENlA
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego
(Zasada kon ku rencyjności)

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

lll. PRZEDMloT zAMÓWtENIA lJEGo oPlS:
1. Dotyczy: TARG| CHINA BEAUTY SHANGHAJ 2018 W DN|ACH 22-24.05.2018
2. llość sztuk: 1

3. Szczegoły zapytania:
a. Budowa i montaż stoiska wystawienniczego
b. Powierzchnia stoiska -12
c. Stoisko z gotowych elementów modułowych Otwarte z 1 strony (3 strony

zabudowane - tył + 2 boki)
OPlS KONSTRUKCjl;
konstrukcja modularna Składająca się ze stelaza skręcanego,, wypełnionego
obrandowaną grafiką z materiału lub plexi. Ę
podświetlenie od wewnątrz (ligth box) za pomocą tecanologii LED.
llość ściany szacunkowe wymiary:

1 2x.ściana2,8mx3m
2 1xściana4mx3m
3 2x ścianka 0,3 x 3 m

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na etapie realizacji zamówienia.

5. Opis zamowienia:

d,
p

f.

6.



nawiający oczekuje od Oferenta przedstawienie propozycji wykonania usługi budowy -

,ontażu oraz demontazu zabudowy Stoiska W technologii modułowej bezpoŚrednio na Stoisku

.argowym Żgodnie z instrukcją montazu i demontazu standu.

!V. WYKoNAWCA PRzED M toTU zAM ÓWl E N lA P U B LlCZN EG o:
Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotow czynnie prorładzących działalność
gospodarczą tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek

organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osob prawnych prowadzących działalność
gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CElDG/KRS lub innych baz przedsiębiorców w
przypadku przedsiębiorców zagranicznych).

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

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

4. Wykonawca złoży 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 niż 10 dni od zakończenia targow i/lub innych usług

przewidzianych ofertą.
7. Oferty należy składać w języku polskim lub języku angielskim.
8. Oferta winna być podpisana przez osoby upowaznione do podpisania oferty.
9. oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamowienia netto ibrutto 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 moźe być krotszy niż 7 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 zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego cżynności związane z przygotowaniem i

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

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik społki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 107o udziałów lub akcji,
3, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinoyvactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.'

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

Vlt. TERMlN t WARUNKl REALIZACJl zAMÓWlENlA:
1. Ostateczny termin realizacji zamówienia:21,05.2018 godz.: 00:00
ż. Potwierdzony protokołem odbioru



3. Termin płatności:7 dni
4. Możliwość częściowego zaliczkowania (max do 507o)

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

spełn iające wszystkie wymaga n ia.

. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia - 200.

. zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska

największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów,

RAZEM: 4 kryteria oceny max. łącznie 200 pkt.
Sposób oceny: Najwyższa ilość punktów we wszystkich kategoriach

Lp. Kryterium
oceny

Punktacja i waga Sposób przyznawania punktacji za spełnienia
dennego kryterium oceny wniosków

1 Cena Punktacja od 0 do
1 00 pkt

\Naga750/o

Oferent podający najniższą 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 najnizszą ceną
do ceny badanej oferty. llość punktów
przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnozenia otrzymanego ilorazu przez
1 00.

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 złotówki
według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 'l00

punktów

2 Szybkość
montazu,

demontazu

Punktacja od O do
50 pkt

\Naga 25 0/o

Oferent, który przedstawi ofertę zabudowy
modularnej pozwalającej na samodzielny montaz i

demontaz stoiska bez ponoszenia dodatkowych
kosztów ekipy technicznej oraz specjalistycznych
npr zędzi przez 2 n iewykwa l ifi kowa n e oso by otrzyma :

1, W czasie do 4 godzin 1000/o

2. 2 czasie od 4 do 8 godzin 507o

3. Powyzej l'tĄa roboczego 07o

Łącznej liczby punktów w kategorii
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 50
punktów

Vlll. TERM!N SKŁADANIA OFERT: 15.05.2018 do godz.24.0O



/ się data ypływu do siedziby firmy poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a,

c)

Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać na adres mailowy lub
w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyc osobiście:

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

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

lX. WARUNKl PODPlSANlA UMOWY/ ZLECENlA WYKONANlA:
1, Zamawiający zaslrzega mozliwość uniewaznienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny, a takze 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 / 7lecenia warunkowe w
przedmiocie Zlecenia.

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

powszechnie obowiązujących przepisow prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu
wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezaleznych od
Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targow przez organizatora).

3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w
targach lub działania siły wyzszej.

xl. WARUN Kl zAM ÓWlEŃ UzUPEŁNlAJĄcYcH
Zamawiający przewiduje mozliwość udzielenia zlecenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady
konkurencyjności zamowień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te
zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Wydatek poniesiony zostanie w ramach projektu ,,Promocja in,to*acylnych maseczek
kosmetycznych BeautyFace na rynkach perspektywicznych - rozwój i umocnienie marki",
W ramach pro8ramu operacyjnego lnteligentny Rozwój 2o14-2o2o, Poddzialanie
PolR.03.03.03.- Go To BRAND.

Zapytanie upubliczniono w siedzibie firmy, na stronie www.BeaultyFace.pl oraz na stronie) oraz
https://bazakonkurencyjnosci,funcluszeeuropejskie.qory.pl a także rozesłano mailowo do
potencjalnych wykonawcow.

b.



1.

2.
ą

lNlKl:-
Oświadczenie o braku powiązań osobowych

Zamawiającego.
Oświadcienie o zdolności do wykonania zadania

Wzor oferty

i kapitałowych w stosunku do

Zatwierdzam y i zapraszamy do składania ofert,

-

:aa


