Zapytanie ofertowe nr 1/BROKER/20191128 z dnia 28.11.2019 r.
Dotyczy: Przygotowanie zabudowy stoiska wystawienniczego na targi Intersec Dubai 2020
odbywające się w dniach 19 – 21.01.2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
według specyfikacji stanowiącej treść niniejszego zapytania.
w ramach Projektu: „Promocja produktów Ambient – System na targach Intersec Dubai”
dofinasowanego
z
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu
w województwie pomorskim” realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza w ramach
działania 2.3 Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Ambient-System Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 37, 80-299 Gdańsk
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa
w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. DATA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 28.11.2019
4. DATA ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty można składać do dnia 06.12.2019 do godziny 16:00
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina
wpłynięcia oferty do firmy.
5. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
Oferta może być złożona:
- elektronicznie na adres: m.palubiak@ambientsystem.pl
- w wersji papierowej do siedziby firmy:
Ambient-System Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 37, 80-299 Gdańsk
Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu
na wskazany wyżej adres e-mail.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina
wpłynięcia oferty do firmy.
Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail do dnia
05.12.2019 do godziny 16.00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Michał Pałubiak.

6. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamawiania jest zabudowa stoiska wystawienniczego na targach Intersec Dubaj
odbywających się w dniach 19-21.01.2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
na podstawie załączonego projektu (załączniki 3).
Specyfikacja zamówienia
• Wymiary stoiska: 3mx6m, wysokość 3,5 m. Układ stoiska – narożne,
jednopoziomowe. Plan stoiska stanowi załącznik nr 1 do zapytania.
• Na stoisku będą prezentowane urządzenia wchodzące w skład Dźwiękowego
Systemu Ostrzegania a także głośniki pożarowe znajdujące się w ofercie firmy.
• Zabudowa stoiska wykonana z płyty meblowej malowanej, na którą zostanie
naniesiona pełnobarwna grafika przedstawiająca urządzenia.
• Grafiki, napisy przestrzenne;
• Podłoga z płyty meblowej;
• Oświetlenie ledowe podłogi oraz eksponatów
• Umeblowanie stoiska – stoliki (x2), krzesła (x6)
• Zaplecze;
• Oświetlenie punktowe nad ścianą z ekspozycją;
• Śmietnik (1 szt.);
• Stojak na katalogi (1 szt.)
• Kieszenie na ulotki (x3)
• Wieszak (1 szt. )
• Kieszenie na katalogi zamontowane na ścianie (x1);
• Monitor 37”
• Monitor 55”
• 4 punkty do pobrania prądu (stolik do rozmów, zaplecze, ściana x2)
• Logo 3D podświetlone led
• Pliki z grafikami w wysokiej rozdzielczości dostarcza Zamawiający
Wycena musi zawierać:
•
•
•
•

Wykonanie stoiska z odpowiednią starannością i wymaganiami technicznymi;
Udostepnienie wszystkich mebli stanowiących wyposażenie stoiska;
Rozebranie stoiska po targach;
Przygotowanie, w języku angielski, opisu wykonania stoiska wymaganego przez
organizatora targów.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Ocenie podlegają oferty zgodne ze specyfikacją zamówienia.
Brak zgodności oznacza ze oferta zostaje odrzucona w całości.
Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia
ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii
itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym.
Wygrywa oferta, której cena netto będzie najmniejsza.

Dodatkowo:
Na ofercie musi być wpisana cena netto i brutto z wyszczególnionym podatkiem VAT
Cena musi być przedstawiona w złotych polskich.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGA (PKT.):
Kryterium wyboru oferty stanowi cena
Całkowita cena netto za wykonanie Przedmiotu Zamówienia w PLN - 100 pkt.;

9. SPOSÓB OCENY OFERTY
Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:
kryterium „Cena":

Cenaoferty najniższej
× 100 pkt= ilość punk tów
Cenaoferty badanej
Wygrywa oferta, której cena netto będzie najmniejsza( otrzyma najwięcej punktów).
W przypadku gdy złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie, Zamawiający
wezwie wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Zamawiający dokona następnie wyboru tej oferty, która przedstawia niższą cenę.
Gdy oferty dodatkowe także będą przedstawiały identyczne ceny, wówczas zamawiający
przetarg unieważni.
10. Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym
terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
Oferta musi być złożona na formularzu załącznika nr 1 „Oferta’’.
Do każdej oferty należy dołączyć załącznik nr 2 „Oświadczenie Oferenta‘’ oraz załącznik nr 3.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/BROKER/20191128 z dnia 28.11.2019 r.

OFERTA nr ………………..

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr …… z dnia …… dotyczące ………. składamy poniższą ofertę:

Dane Oferenta
Nazwa
Adres
NIP
NR KRS/EDG
Rodzaj podmiotu
Podmiot spełnia warunek
dotyczący zakazu udzielenia
zamówień podmiotom
powiązanym (TAK/NIE)
Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Parametry oferty
Data przygotowania oferty
Data ważności oferty lub określona
liczba dni wartości oferty od
terminu upływu składania ofert
Określenie przedmiotu oferty

Opis zasobów kadrowych
Oferenta niezbędnych do
wykonania zamówienia
Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Cena całkowita netto (PLN)

Cena całkowita brutto (PLN)
Czas realizacji (w miesiącach)
Termin realizacji

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/BROKER/20191128 z dnia 28.11.2019 r.

Oświadczenie Oferenta:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy
określone w Zapytaniu.

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do
złożenia oferty
Stanowisko służbowe
Data i podpis

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/BROKER/20191128 z dnia 28.11.2019 r.

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczam, że

……………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Oferenta)

nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

−
−
−
−

Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.

…………………………………
Data i miejsce

..…….………………………..
Podpis i pieczęć

