Zielona Góra, 13.12.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016

Przedmiot rozeznania może być współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja
regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

A. Zamawiający
Dariusz Libera Dreampen Producent Art. Piśmienniczych
ul. Dekoracyjna 12a, 65 – 155 Zielona Góra
tel.: 68 477 22 33, e-mail: dreampen@dreampen.pl

B. Informacje o procedurze
1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt.
6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014 – 2020”.
2. Wartość szacunkowa zamówienia została określona na etapie wniosku o dofinansowanie.
3. Zapytanie ofertowe skierowane zostało do trzech potencjalnych wykonawców oraz
upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego: www.dreampen.pl
4. Zgodnie z art. 701 § 3 Kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany
warunków przetargu lub odwołania przetargu w każdym momencie bez podawania przyczyn.

C. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi:
CZĘŚĆ 1: Wydatki związane z uczestnictwem przedstawicieli firmy Dreampen w targach
Las Vegas – PPAI Expo (rynek USA), w tym:
•

wynajem powierzchni targowej, budowa i obsługa stoiska wystawowego podczas uczestnictwa
przedsiębiorstwa Dream Pen. Poniesienie tego wydatku jest kluczowe, by Zamawiający mógł
zorganizować stoisko targów. Dzięki temu Beneficjent będzie mógł zaprezentować asortyment
artykułów piśmienniczych wśród odwiedzających kontrahentów. W ramach tego kosztu
zapewnione będą: obsługa stoiska wystawowego przez 2 osoby podczas trwania targów,
sprzątanie, budowa, montaż, jak również późniejsze zdemontowanie i spakowanie stoiska.
Powierzchnia wystawiennicza: nie mniej niż 9 m2. W skład zabudowy wchodzą: ścianki
wystawowe, wykładzina, lada, regał na produkty, stół z krzesłami. Wspólny Słownik
Zamówień (CPV): 79956000-0 (Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw).
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CZĘŚĆ 2: Wydatki związane z uczestnictwem przedstawicieli firmy Dreampen w targach
ASI SHOW Chicago 2017, w tym:
•

•

wynajem powierzchni targowej, budowa i obsługa stoiska wystawowego podczas uczestnictwa
przedsiębiorstwa Dream Pen. Poniesienie tego wydatku jest kluczowe, by Zamawiający mógł
zorganizować stoisko targów. Dzięki temu Beneficjent będzie mógł zaprezentować asortyment
artykułów piśmienniczych wśród odwiedzających kontrahentów. W ramach tego kosztu
zapewnione będą: obsługa stoiska wystawowego przez 2 osoby podczas trwania targów,
sprzątanie, budowa, montaż, jak również późniejsze zdemontowanie i spakowanie stoiska.
Powierzchnia wystawiennicza: nie mniej niż 9 m2. W skład zabudowy wchodzą: ścianki
wystawowe, wykładzina, lada, regał na produkty, stół z krzesłami; Wspólny Słownik
Zamówień (CPV): 79956000-0 (Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw).
transportu eksponatów i materiałów promocyjnych na targi i z powrotem. Wspólny Słownik
Zamówień (CPV): 63520000-0 (Usługi agencji transportowych).

Do obowiązków Wykonawcy należy:
•
•
•
•
•
•

wykonanie zabudowy;
transport stoiska i materiałów promocyjnych na targi (spod siedziby Zamawiającego) i z
powrotem do siedziby Zamawiającego,
montaż stoiska,
uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z organizatorem targów,
obsługa stoiska (sprzątanie stoiska),
demontaż stoiska

D. Termin realizacji umowy
CZĘŚĆ 1:
Termin montażu stoiska: do 29.12.2016r.
Termin demontażu stoiska: do uzgodnienia z Zamawiającym.
CZĘŚĆ 2:
Termin montażu stoiska: lipiec 2017r. (do uzgodnienia z Zamawiającym).
Terminy pozostałych usług zgodne z ww. wymienionymi.

E.

Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na
adres wskazany w Sekcji A niniejszego ogłoszenia w kopercie zamkniętej, uniemożliwiającej
zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert, zawierającej oznaczenie:
„Oferta w zapytaniu – stoisko PPAI/ASI SHOW” lub przesłana drogą mailową na adres
wskazany w Sekcji A.
2. Termin składania ofert: 22 grudnia 2016 r., do godz. 10:00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
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5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo
przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e).

F. Warunki dodatkowe postępowania
1. Przedstawiona w ofercie cena jest ceną ryczałtową za daną część zamówienia, obejmującą
wszystkie elementy przedmiotowej części zamówienia.
2. Cena przedstawiona w ofercie jest ceną wyrażoną w PLN lub USD, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Ceny przedstawione w USD przeliczone zostaną zgodnie ze średnim
kursem NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu (13.12.2016r.)
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia.
4. Koszty przygotowania oferty obciążają Wykonawcę.
5. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady
konkurencyjności zamówień 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.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego. W przypadku zmiany
Zamawiający uwzględni informację o zmianie, zawierającą datę upublicznienia zmienionego
zapytania ofertowego oraz opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny do przygotowania oferty, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian.
10. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
a. Treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu,
b. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia;
c. Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
d. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
e. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11. Oferty Wykonawców wykluczonych zostają odrzucone.
12. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty prowadzących do dokonania istotnych zmian treści
oferty. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastrzega sobie prawo do
negocjowania ceny (w celu uzyskania rabatu cenowego) z Wykonawcą, którego oferta została
wybrana.
13. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając
wyjaśnienia, bierze pod uwagę oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne
dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, koszty pracy, których wartość przyjęta do
ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U.Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.37));pomocy publicznej udzielonej na

3

podstawie odrębnych przepisów. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny, spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, kurateli lub opieki.

G. Kryteria oceny ofert
Kryterium oceny ofert jest CENA (100%).
•
•
•

waga kryterium: 100%,
maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 100,00 pkt.;
punkty oblicza się na podstawie wzoru: C= Cn/Cb ×100 ×100%; gdzie:
Cn oznacza najkorzystniejszą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb oznacza cenę brutto w ofercie badanej.

H. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

I. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważnia postępowanie w następujących przypadkach:
a. Nie została złożona żadna ważna oferta, niepodlegająca odrzuceniu;
b. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c. Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było
przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia
prawidłowej umowy.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a. Ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert);
b. Złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku, gdy nie został wyłoniony Wykonawca, Zamawiający podaje ten fakt wraz z
uzasadnieniem do publicznej wiadomości oraz przeprowadza kolejny przetarg.

J. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert.
2. Za najkorzystniejszą ofertę uznane zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów na
podstawie kryteriów oceny ofert zamieszczonych w niniejszym ogłoszeniu.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że co najmniej
dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen
wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.
4. Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o zakończeniu postępowania bez
wyboru Wykonawcy.
5. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiera umowę
w sprawie udzielenia zamówienia.

K. Warunki dokonywania istotnych zmian umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów 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 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 wyższej.

L. Informacje kontaktowe
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail).
2. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
elektronicznie i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do
Zamawiającego, stosownie do formy przekazu.
3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Dariusz Libera nr tel.: 604-907-504,
-mail: dreampen@dreampen.pl
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M. Załączniki
1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Zapytanie ofertowe zatwierdza:
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FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
NIP:
E-mail:
będąc świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania
korzyści majątkowych niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu nr 3/2016 i oświadczam/y, iż:
- Zapoznałem/am/liśmy się z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu i nie wnoszę/simy do
nich żadnych zastrzeżeń, będąc w pełni związanym/i zawartymi w nim postanowieniami i zasadami;
- Uważam/y się za związanego niniejszą ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania
ofert,
- W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuje się do zawarcia Umowy z Zamawiającym w
miejscu i czasie przez niego wskazanym i zrealizowaniu zamówienia,
- Poniższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z realizacją
zamówienia,
- Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zgodnie z treścią Zapytania
- Oferuję wykonanie całości zamówienia za kwotę:

netto: …………………………………………………………………………….………………………………..
netto słownie: ....……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
w tym:

Nazwa wydatku

Cena netto

Wydatki związane z uczestnictwem przedstawicieli firmy Dreampen
w targach Las Vegas – PPAI Expo (rynek USA),
Wydatki związane z uczestnictwem przedstawicieli firmy Dreampen w
targach ASI SHOW Chicago 2017,
……………………………………………………..

miejscowość, data

…………………………………………..
Pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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