Krosno, dnia 24 sierpnia 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PANELU PROMOCYJNEGO
UWZGLĘDNIAJĄCY ZAŁOŻENIA WIZUALIZACJI MARKI POLSKIEJ GOSPODARKI (branżowy program
promocji)
OZNACZENIE SPRAWY 2/2017/Dio/333
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Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu opisanego w pkt. 1 firma Dioxid Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienie.
A. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Program Operacyjny Inteligentny Rozwój w
ramach projektu 3.3.3. pn. „Rozwój działalności eksportowej firmy DIOXID poprzez
uczestnictwo w działaniach promocyjnych dedykowanych branży lotniczej”.
2. Głównym celem projektu jest m.in. wzrost rozpoznawalności marki Dioxid poza granicami Polski,
promocja unikalnych usług przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych oraz MPG, wzmocnienie
konkurencyjności Zamawiającego w strategicznych i rozwojowych gałęziach branży lotniczej na
świecie.
B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa elementu stoiska wystawienniczego
Zamawiającego, uwzględniający założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki.
2.
Element wpisuje się w założenia stoiska wystawienniczego przedsiębiorców - kolorystyką
oraz przyjętymi założeniami.
3.
Element został zaprojektowany na planie trójkąta równoramiennego, a jego wysokość
dostosowana może być do każdej wysokości stoiska, co pozwala nazwać go uniwersalnym. Stanowi
on element świecący, montowany na krawędzi ścian pomiędzy stoiskami. Dzięki zastosowaniu go na
krawędziach ścian zewnętrznych stoiska naturalnie wpisuje się w jego zabudowę, nie stanowi silnej
ingerencji nawet w zabudowę indywidualną a jednocześnie bardzo dobrze identyfikuje
przynależność stoiska do Polski. Uniwersalność: element może zostać dopasowany do dowolnej
grubości i wysokości stoiska, w sposób naturalny wykończy ściany stoiska i dzięki oświetleniu
zapewni stoiskom odpowiednią widoczność w halach, w których odbywają się targi. Sugerowane
materiały: pleksa mleczna wycięta CNC, Identyfikacja naklejana z wydruku samoprzylepnego,
wycinanego CNC Całość podświetlona od wewnętrznej strony oświetleniem LED.
4.
Dokładne informacje zawiera opis zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa
rozwoju: http://www.mr.gov.pl/media/26290/MPG_panel_promocyjny_na_strone.pdf
Panel musi zostać wykonany ściśle według założeń dostępnych na tej stronie.
5.
Szczegóły zamówienia zawiera także opis istotnych postanowień umownych stanowiący
załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
6.
Kod CPV: 79956000-0, 39294100-0;
7.
Nazwa kodu CPV: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw, Artykuły informacyjne i
promocyjne;
C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze
techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wole
zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu
istnienia konfliktu interesów.
2. Wykonawcy muszą nadto spełniać następujące wymagania:
1) Zobowiązać się, że przedmiot zamówienia zostanie przygotowany godnie z wytycznymi
Zamawiającego, oraz polityką zrównoważonego rozwoju (sposób realizacji zlecenia
zapewniający dbałość o środowisko naturalne).
3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionych i
podpisanych: formularza oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, oraz
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dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań (o ile takie są wymagane).
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a
kolejne strony winny zostać ponumerowane.
9. Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle
według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania oraz
Formularza Kalkulacji Cenowej stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania.
10. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w
razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem
uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
11. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta –
dot. zapytania ofertowego nr 2/2017/Dio/333”.
12. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu
uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
4.
5.
6.
7.

D. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:
1.
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze
odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad
przyznawania punktów:
2.
Kryterium finansowe (cena) – waga 40 punktów;
3.
Kryterium terminu wykonania zamówienia – waga 60 punktów;
4.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą
wartość punktową.
5.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY
OFERTY
1.
W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z
najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę,
według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium
finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.
2.
W kryterium terminu wykonania zamówienia W kryterium terminu wykonania zamówienia
Zamawiający przyzna wartości punktowe w następujący sposób:
Oferowany termin wykonania zamówienia do 1 dni włącznie od dnia podpisania umowy: 60 punktów;
Oferowany termin wykonania zamówienia w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy: 30 punktów;
Oferowany termin wykonania zamówienia powyżej 2 dni od dnia podpisania umowy: 0 punktów;
F. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2017 roku do godz. 23:59 – decyduje data i godzina
wpływu do Zamawiającego.
2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na
adres: Michała Mięsowicza 4A, 38-400 Krosno.
3. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres:
biuro@dioxid.com.pl .
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
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G. ZAKRES WYKLUCZENIA
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień
sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z
nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca
zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszej oferty.
2. Wykluczeniu podlegają także oferty Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników,
lub też złożyli ofertę po terminie.
H. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA
1.
Zamawiający, za zgodą Wykonawcy, przewiduje możliwość zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania w zakresie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, a także
dokonania w niej zmian nieistotnych.
2.
Zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy możliwa jest w sytuacji zmniejszenia albo
zwiększenia zakresu zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
3.
Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia możliwa jest w wypadku zmniejszenia lub
zwiększenia ilości roboczogodzin potrzebnych do wykonania zamówienia.
4.
Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek
pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia
na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg
podmiotów mogących złożyć ofertę.
5.
Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub
Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana
z tym konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba
wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub
Pośredniczącej.
I. TERMIN REALIZACJI:
Zamówienie należy zrealizować w okresie maksymalnie od dnia zawarcia umowy do dnia 4 września
2017 roku.
J. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
K. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU
Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniona jest
Pani Alicja Fornagiel, numer telefonu +48 13 42 004 63, email afornagiel@dioxid.com.pl
L. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks
Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.
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Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr 2/2017/Dio/333

Zamawiający:
Dioxid Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Michała Mięsowicza 4A
38-400 Krosno
FORMULARZ OFERTY
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
…............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP)

z siedzibą w/zamieszkałego w* ….........................................................................................................
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

…............................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2017/Dio/333 składam ofertę. Oferuję realizację
zamówienia za cenę:
............................................... zł brutto (słownie: …...........................................................................);
Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w
szczególności: zakładany zysk, należne podatki.
Oświadczam, że oferuje realizację zamówienia w terminie maksymalnie ……… dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy z Zamawiającym (kryterium terminu realizacji zamówienia), lecz nie
później niż maksymalny termin wykonania zamówienia wskazany w Zapytaniu Ofertowym.
Oświadczam, że posiadam wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że przedmiot zamówienia zostanie przygotowana
godnie z wytycznymi
Zamawiającego, oraz polityką zrównoważonego rozwoju (sposób realizacji zlecenia zapewniający
dbałość o środowisko naturalne).
Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Deklaruję wolę zawarcia umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 4 do
Zapytania Ofertowego i zobowiązuje się do przystąpienia do jej wykonania w terminie 1 dnia
roboczego od dnia poinformowania mnie przez Zamawiającego o wybraniu mojej oferty jako
najkorzystniejszej, pod rygorem uznania, że odstępuje od wykonania zamówienia.
Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania
ofert.
Oferta wraz z załącznikami zawiera …................. stron.

….........................................
miejscowość i data

…………………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr 2/2017/Dio/333

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POWODU ISTNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW
Składając ofertę w postępowaniu nr 2/2017/Dio/333, oświadczam, że Wykonawca:
…............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP)

z siedzibą w/zamieszkały w* ….............................................................................................................
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

…............................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

- nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo poprzez wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
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 w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

….........................................
miejscowość i data

…………………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr 2/2017/Dio/333

OPIS ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

1.
Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę dostawy o zakresie wskazanym w niniejszym
Zapytaniu Ofertowym.
2.
Wykonawca wykona usługę objętą zakresem zamówienia za zaoferowaną cenę i w terminie
oraz na warunkach wskazanych w Zapytaniu Ofertowym.
3.
Wykonawca wykona usługę na podstawie dostarczonych materiałów i informacji przy
uwzględnieniu potrzeb i wytycznych Zamawiającego.
4.
Wykonawca zobowiąże się do ochrony informacji poufnych udzielonych mu przez
Zamawiającego.
5.
W umowie Strony ustalają, że za opóźnienie, niewykonanie, lub wykonanie w sposób
nierzetelny, lub też wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej, Zamawiający będzie miał
prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy.
6.

Zmiana umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w Zapytaniu Ofertowym.

7.
Umowa zostanie sporządzona według prawa polskiego, sądem właściwym do rozstrzygania
sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych
zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.
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