Krosno, dnia 22 lutego 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ UDZIAŁU FIRMY DIOXID SP. Z O.O. W CHARAKTERZE
WYSTAWCY W TARGACH ILLA BERLIN AIR SHOW(BERLIN, NIEMCY) –24-29 KWIETNIA 2018
OZNACZENIE SPRAWY 7/2018/Dio/333 Berlin
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Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu opisanego w pkt A firma Dioxid sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienie.
A. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Nazwa: DIOXID Sp. z o.o.
Adres: 38-400 Krosno, ul. Michała Mięsowicza 4a
2. Zamówienie jest współfinansowane przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju
Regionalnego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój pn. „Wdrożenie przez firmę
DIOXID działalności eksportowej poprzez uczestnictwo w działaniach promocyjnych
dedykowanych branży lotniczej”
3. Głównym celem projektu jest m.in. realizacja działań promocyjnych przez firmę Dioxid Sp. z o.o.
(wzrost rozpoznawalności poza granicami Polski), promocja unikalnych usług na rynkach
zagranicznych, wzmocnienie konkurencyjności poprzez innowacyjne rozwiązania dedykowane
branży lotniczej.

B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzec zamawiającego następujących usług:
Przedmiot
zamówienia

Zakres usług
rezerwacja i opłacenie noclegów w hotelu w Berlinie dla 3 osób,
 liczba noclegów 5 (4 dni targowe + 1 dzień przed targami) data:
od 24.04.2018 do 29.04.2018
 odległość hotelu maksymalnie 10 km od centrum Berlina (część południowowschodnia miasta), z dogodnym dojazdem do miejsca organizacji targów
Berlin ExpoCenter Airport, Messestr. 1, 12529 Schoenefeld, Selchow ( liczoną
według Google Maps (https://maps.google.com/))
 standard hotelu co najmniej 3 gwiazdki,
 pokoje 1- osobowe,
 śniadanie wliczone w cenę noclegu.
Cena za jeden nocleg jednej osoby nie może być wyższa niż kwota limitu na
nocleg określona w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. 150,00 Euro za
nocleg dla jednej osoby;


Noclegi

zakup biletów lotniczych z Polski do Berlina i z powrotem dla 3 osób,
wylot z Rzeszowa lub Krakowa 24.04.2018,
 wylot powrotny z Berlina 29.04.2018,
 loty bezpośrednie lub maksymalnie z 1 przesiadką,
 zapewnienie transportu w Berlinie na trasie lotnisko - hotel oraz hotel
lotnisko,
 cena przelotu obejmuje koszty bagażu podręcznego i rejestrowanego dla
każdej osoby,
 cena zawiera ubezpieczenie NNW i KL dla 4 osób.


Transport
osób
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Transport
drogowy
eksponatów

odbiór eksponatów z siedziby firmy Dioxid sp. z o.o., ul.Mięsowicza 4a, 38-400
Krosno
 transport i dostawa do miejsca docelowego targów Berlin ExpoCenter Airport,
Messestr. 1, 12529 Schoenefeld, Selchow,
 dostarczenie eksponatów na stoisko targowe najpóźniej 2 dni przed
rozpoczęciem targów, tj. 23.04.2018,
 powrót z eksponatami do siedziby firmy Dioxid sp. z o.o., ul.Mięsowicza 4a,
38-400 Krosno najpóźniej do dnia 14.05.2018,
 rodzaj eksponatów - m.in. elementy podwozia samolotów,
 ilość towaru: 1 europaleta, waga do 200 kg,


Oferent zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia eksponatów
(pakowanie) do transportu w obie strony.
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty wynikające z realizacji w/w usług,
w szczególności ubezpieczenia przesyłki, obsługi, przeładunku, odpraw celnych,
administracyjnych i innych niezbędnych opłat spedycyjnych, niezbędnych
zezwoleń oraz dokumentów formalnych - o ile są wymogiem prawnym.
Kod CPV i jego nazwa: 55100000-1 – Usługi hotelarskie; 55110000-4 Hotelarskie Usługi noclegowe;
60000000-8 - Usługi transportowe; 63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie
transportu, usługi biur podróży
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. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionych
i podpisanych: formularza oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
3. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia osób oraz eksponatów na czas realizacji
zamówienia. Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna podpisanie załącznika nr.1
Zapytania Ofertowego.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. 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.
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. W przypadku formy pisemnejWykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej
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kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego nr 7/2018/Dio/333 Berlin”.
12. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu
uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
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:
kryterium finansowe (cena) – waga 60 punktów;
kryterium jakościowe (liczba gwiazdek w hotelu) – waga 40 punktów;
2.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma
najwyższą wartość punktową(tj.100 pkt)
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 jakościowym Zamawiający oceni oferowaną przez Wykonawcę pod kątem jakości
hotelu oferowanego w ramach realizacji trzeciej części Zapytania Ofertowego i przyzna wartości
punktowe w następujący sposób:
- Za zapewnienie 3 miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych w hotelu 4 gwiazdkowym
według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby – 30 pkt.
- Za zapewnienie 3 miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych w hotelu 5 gwiazdkowym
według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby – 40 pkt.

E. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć do dnia 1 marca 2018 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: Dioxid sp. z o.o, ul. Michała Mięsowicza 4a, 38-400 Krosno.
3. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres:
biuro@dioxid.com.pl
F. 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 Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych
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załączników, lub też złożyli ofertę po terminie.
G. 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 wystąpienia przyczyn
niezależnych od zamawiającego mających wpływ na zmniejszenie albo zwiększenia zakresu zadań
niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
3. 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.
H. TERMIN REALIZACJI:
Zamówienie należy zrealizować zgodnie z harmonogramem wynikającym z opisu przedmiotu
zamówienia.
I. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
J. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU
Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniona jest
Alicja Fornagiel, numer telefonu +48 13 42 004 63, email afornagiel@dioxid.com.pl
K. 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 7/2018/Dio/333

Zamawiający:
Dioxid Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. 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)

Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe nr 6/2018/Dio/2018 na świadczenie usług, zgodnie
z wymaganiami określonymi w jego treści, przedstawiam ofertę:
Opis

Jednostka

odległość hotelu od miejsca organizacji targów w Seattle

………………….…………km

standard hotelu

………………….…gwiazdki

liczba przesiadek samolotowych

………………….przesiadki

cena brutto usługi transportu eksponatów wg podanego zakresu

………………….……………zł

cena brutto usługi transportu pracowników

……………………………… zł

Cena brutto zapewnienia noclegu dla trzech pracowników

……………………………… zł

Razem(brutto)

……………………………… zł

Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
w szczególności: zakładany zysk, należne podatki.
Oświadczam, że zapewnię ubezpieczenie osób oraz eksponatów na czas realizacji przedmiotu
zamówienia.
Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w zapytaniu
ofertowym i Umowie.
Oświadczam, że posiadam wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że przedkładam dokumenty poświadczające spełnienie wymagań opisanych
w Zapytaniu Ofertowym.
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Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Deklaruję wolę zawarcia umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do
Zapytania Ofertowego i zobowiązuje się do jej podpisania w siedzibie Zamawiającego, lub innym
wskazanym przez niego miejscu w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania mnie przez
Zamawiającego do jej podpisania, 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 7/2018/Dio/333

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POWODU ISTNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW
Składając ofertę w postępowaniu nr 6/2018/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 7/2018/Dio/333

OPIS ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH

1. Wykonawca zawrze z Zamawiającym w formie pisemnej umowę świadczenia usług na wykonanie usługi
noclegów oraz transportu osób i eksponatów 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 zobowiąże się do ochrony informacji poufnych udzielonych mu przez Zamawiającego.

4. W umowie Strony ustalą, że za 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, lub wyższej, jeśli Strony tak ustalą.

5. Zmiana umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w Zapytaniu Ofertowym.

6. 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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