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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Politech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności, których 

przedmiotem jest sprzedaż usług polegających na zabudowie powierzchni wystawienniczej na 

targach Cosmopack Bologna 2017 

Kody CPV: 

60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 
45000000-7 Roboty budowlane 
39100000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem 
oświetlenia) i środki czyszczące 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Miejsce imprezy targowej: Bologna Fair district, Bologna, Italy 

Organizator: BolognaFiere Cosmoprof S.p.a, Via Maserati 16, 40128 Bologna, Italy 

Położenie stoiska: hala 18, stoisko D17, 

Wymiary stoiska: powierzchnia: 16 m2 (4mx4m), maksymalna wysokość ścian: 3m, maksymalna 

wysokość napisu: 3,5m. Szczegóły budowy przedstawia załączony dokument – „Projekt Stoiska 

Cosmopack” 

Zakres usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje: 

1. Przygotowanie elementów zabudowy stoiska zgodnie z dostarczonym projektem: 

- wykonanie zabudowy (ściany, podłogi, elementy konstrukcyjne) zgodnie z przepisami 

organizatora, tj. BolognaFiere Cosmoprof S.p.a oraz przepisami prawa, 

- surowiec: płyta MDF malowana farbami dekoracyjnymi wodnymi na kolor biały, grafiki z 

transferem naklejane na ściany, drzwi z zamkiem na klucz do aneksu,  w aneksie 2 półki,  

- elementy dekoracyjne (nasadki i uchwyty) dostarcza Zamawiający, 

- podłoga wykończona wykładziną podłogową w kolorze najbardziej zbliżoną do koloru C10 
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- wykonanie instalacji elektrycznej na stoisku, zamontowanie niezbędnej ilość mocy i gniazd 

elektrycznych do zasilenia oświetlenia i urządzeń w aneksie, 

- wyposażenie:  

- stół kwadratowy szklany: 2 sztuki,  

- krzesła z tworzywa sztucznego: 8 sztuk,  

- ekspozytory: 4 sztuki,  

- sofa dwuosobowa biała: 1 sztuka, 

- stolik kawowy: 1 sztuka,  

- kwiaty – bluszcz doniczkowy: liczba zależna od wielkości kwiatów 

- wyposażenie aneksu:  

- lodówka: 1 sztuka, pod blatem (na zapleczu pod blatem) 

- czajnik elektryczny: 1 sztuka,  

- przedłużacz na 5 gniazd: 1 sztuka, 

- szklanki do napojów: 6 sztuk, 

- miseczka o średnicy ok. 15 cm: 2 sztuki,  

- filiżanki z podstawkami: 6 sztuk,  

- łyżeczki: 6 sztuk, 

- kosz na śmieci,  

- wieszak na odzież wierzchnią – trzyelementowy: 1 sztuka (na ścianie zaplecza) 

Szczegóły budowy stoiska, jego wymiary oraz opis elementów przedstawia załączony dokument – 

„Projekt Stoiska Cosmopack”. 

 

2. Montaż stoiska 

- Termin oddania gotowego stoiska: 15.03.2017, do godz. 14.00, 

- Odbiór nastąpi w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, 

- Oddawane stoisko targowe musi być gotowe do użytku, tj. wykończone, czyste, z 

podłączeniami do sieci elektrycznej oraz oświetlenia (okablowanie ułożone pod podłogą), 

- Montaż musi przebiegać zgodnie z regulaminem organizatora targów. 

3. Demontaż stoiska 

- stoisko zostanie przekazane do demontażu: 19.03.2017 o godz. 18.00, 

- demontaż musi przebiegać zgodnie z regulaminem organizatora targów 

- Wykonawca dokonuje utylizacji stoiska po demontażu. 

4. Transport elementów stoiska, wyposażenia oraz eksponatów na/z targów 

- eksponaty dostarcza Zamawiający we wskazanym czasie, do wskazanego miejsca na terenie 

Polski, 

- odbiór eksponatów od Wykonawcy po zakończeniu imprezy targowej, z wskazanego miejsca 

na terenie Polski, 

5. Wsparcie techniczne podczas trwania imprezy: 



 

- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania elementów stoiska oraz jego wyposażenia (w 

szczególności zabudowy, wyposażenia, sprzętu AGD, wiązki elektrycznej, punktów świetlnych 

itp.) w terminie 15-19.03.2017. 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

II a. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy: 

- posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w budowie stoisk targowych, warunek zostanie 

uznany za spełniony, jeśli Zleceniobiorca wykaże, że w okresie 3 lat liczone od momentu złożenia 

oferty, należycie wykonał min. jedną usługę polegającą na wykonaniu zabudowy stoiska targowego.  

- nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty.   

II b. Oferta: 

- musi zostać złożona w określonym terminie, 

- musi obejmować wszystkie wyszczególnione podpunkty określone w punkcie I, 

- każdy Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną ofertę, 

- cena musi być wyrażona w PLN. 

III. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

1. Zastosowane wagi dla  kryteriów: 

a) Kryterium 1 – cena usługi – waga 50%; 

b) Kryterium 2 – warunki zapłaty – waga 50%. 

2. Zastosowane kryteria do oceny punktowej ofert: 

Kryterium 1: Cena usługi – C   - ilość punktów będzie wyliczana dla tego kryterium wg poniższego 

wzoru: 

    C (ilość pkt. w ramach kryterium cena) =
𝐶 min(𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑖 𝑤𝑔 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑒𝑗)

𝐶𝑘 (𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑖 𝑑𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
 x waga kryterium x 100 pkt 

   Kryterium 2: warunki zapłaty – T  - ilość punktów za to kryterium będzie wyliczana wg   
    następujących założeń: 

→ za każdy 1 % płatności po zakończeniu imprezy targowej 1 pkt x waga kryterium,  

np. płatność 20% po zakończonej imprezie targowej to : 

T = 20 pkt x 50% = 10 pkt 

3. Punkty każdego z kryteriów będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łączna 

suma punktów dla oferty badanej będzie liczona wg poniższego wzoru: 

S = C + T 

4. Zleceniobiorca, który uzyska najwyższą liczbę punktów i jego oferta będzie spełniała wszystkie 

kryteria zamówienia, określone w punkcie I Zapytania ofertowego zostanie wybrany do realizacji 

zamówienia. 

 



 

IV. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT 

1. Termin złożenia oferty upływa z dniem 08 lutego 2017 roku.   

2. Oferty należy składać: 

-w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e-mail: katarzyna.nawrocka@politech.pl  lub  

- w formie drukowanej osobiście. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Osobą upoważnioną do kontaktu ze Zleceniobiorcami jest  Mariusz Sieczkowski (tel. 

+48 605 295 690, e-mail: katarzyna.nawrocka@politech.pl).   

5. Miejsce ogłoszenia zapytania ofertowego: www.politech.pl. 

 

V. INFORMACJE NT. ZAKRESU WYKLUCZENIA 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z 

firmą Politech Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między Politech Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Politech Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w umieniu Politech Sp. z o.o. 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory 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 w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zleceniobiorca dokumentuje ten fakt stosownym oświadczeniem. 

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

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. 

 

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Termin związania ofertą wynosi 14 dni roboczych od daty wskazanej jako termin złożenia 

oferty. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

i odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny,  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

4. Warunki i termin płatności za usługę: przelew 14 dni od momentu otrzymania faktury VAT. 
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5. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu oferty w całości lub części osobie 

trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania uzupełnień do oferty, po wcześniejszym 

wezwaniu przez Zamawiającego.  W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów 

oferty Zamawiający dopuszcza możliwość zwrócenia się do Oferentów z prośbą o dodatkowe 

wyjaśnienia.  

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert  wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z przepisami, w szczególności BHP. 

9. Regulamin organizatora zostanie dostarczony Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu 

umowy. 

10. Wizualizację oraz projekt wykonawczy dostarcza Zamawiający. Logo w grafice wektorowej. 

Grafiki w jakości do wydruku wielkoformatowego. 

11. Zamówienia na usługi oraz wyposażenie dostarczane przez organizatora targów składa 

bezpośrednio Zamawiający, na podstawie specyfikacji przekazanej przez Wykonawcę (prąd, 

usługi sprzątania, itp.). 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny elementów stoiska oraz eksponatów 

podczas ich transportu na /z imprezy targowej. 

13. Wykonawca zapewnia, że montaż i demontaż stoisk targowych oraz podłączenie wymaganych 

mediów zostanie wykonane przez osoby posiadające wymagane odrębnymi przepisami 

doświadczenie i uprawnienia. 

 

Załącznikiem do niniejszego Zapytania ofertowego jest „Projekt stoiska Cosmopack” 


