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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.5.2/BKP/CP2018 

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

których przedmiotem jest sprzedaż usług polegających na wynajmie powierzchni 

wystawienniczej na targach Cosmopack Bolonia 2018 wraz z opłatami obowiązkowymi. 

Kody CPV: 

79956000-0 – Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 

70220000-9 – Usługi najmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkanie 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Najem powierzchni wystawienniczej pod stoisko : 

 powierzchnia 16m2 

 niezabudowane 

 znajdujące się w hali targowej nr 18 

2. Opłaty rejestracyjne 

3. Wpis do katalogu targowego 

4. Reklama w mediach targowych 

5. Usługi dodatkowe – (standardowe zasilanie elektryczne)  
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II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy: 

 dokonali wynajmu powierzchni pod co najmniej 10 stoisk wystawowych  

2. 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 walucie EURO.   

III. KRYTERIA OCENY OFERTY: 

1. Jedynym kryterium jest cena usługi 

2. Zleceniobiorca, który zaoferuje najniższą cenę, a 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 27 czerwca 2017 roku.   

2. Oferty należy składać w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e-mail: 

politech_1.5.2@politech.pl lub w formie drukowanej osobiście w siedzibie Politech 

Sp. z o.o., ul Jana Pawła II 79, 86-031 Osielsko. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty 

do siedziby POLITECH Sp. z o.o. 
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3. Osobą upoważnioną do kontaktu ze Zleceniobiorcami jest  Katarzyna Nawrocka-

Rasmus (tel. +48 605 295 692, e-mail: katarzyna.nawrocka@politech.pl). 

4. 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: 

 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. 

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 
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z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia 

publicznego podstawowego. 

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Termin związania ofertą wynosi  7 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 100% wartości zamówienia w 

terminie 7 dni od momentu podpisania umowy  

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 wykonania przedmiotu 

zamówienia z przepisami, w szczególności BHP. 


