Bojszowy, dnia 22.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu: Rozwój firmy GENIUS LOCI poprzez promocję na rynkach międzynarodowych
Numer projektu: POIR.03.03.03-24-0014/16

1. ZAMAWIAJĄCY

2. DANE KONTAKTOWE

Rypuła Jacek GENIUS LOCI
Pancerniaków 89A, 43-220 Bojszowy
NIP 6462591760

Jacek Rypuła – właściciel firmy
T: +48604823097
@: info@gie-el.pl

Organizacja transportu eksponatów na targi MAISON ET
OBJET w Paryżu, odbywających się w terminie 8-12
września 2017 r.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Transport eksponatów na targi na miejsce odbywania się
targów i z powrotem:
- transport zabudowy stoiska wraz z eksponatami
należącymi do Zamawiającego do hali targowej
- odbiór łącznie 6 palet o wym. 120cm x 80cm x 200cm i
wadze łącznej max 1500kg) musi być dokonany przez
Wykonawcę z siedziby Zamawiającego w terminie
4.09.2017 – 5.09.2017, aby zapewnić dotarcie eksponatów
na miejsce targów, nie później niż 1 dzień przed
rozpoczęciem imprezy w Paryżu
- odbiór eksponatów z hali targowej nastąpi po zakończeniu
imprezy, w terminie 12-13.09.2017
- wszelkie uszkodzenia podczas transportu będą
naprawiane na koszt wybranego Wykonawcy, bądź jego
firmy ubezpieczeniowej.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw,
targów i kongresów;
60000000-8 Usługi transportowe.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

6. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

uwzględniający powyższe zapisy (12/13.09.2017)

Oferta może być złożona w wybranej formie:
a. drogą mailową na adres:
info@gie-el.pl
b. pocztą tradycyjną na adres:

c.

Pancerniaków 89a, 43-220 Bojszowy
osobiście w siedzibie firmy

Termin składania ofert upływa w dniu 1.03.2017 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna być ważna do dn. 31.03.2017 r.
W przypadku dostarczenia oferty drogą pocztową lub
osobiście do siedziby firmy Zamawiającego, opakowanie
oferty powinno być oznaczona nazwą i adresem Oferenta,
zaadresowane zgodnie z pkt. 1 Zamawiający oraz opisane:
"Oferta na transport na targi, nie otwierać przed dniem 2
marca 2017 r.". Oferenci biorący udział w procedurze o
udzielenie
zamówienia,
będą
mieli
możliwość
uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z
ofertami lub wydruku maili z ofertami w formie
załączników, we wskazanym terminie i miejscu. Oferenci
mogą być reprezentowani przez swoich pracowników na
podstawie
udzielonego
w
formie
pisemnej
pełnomocnictwa.
Zamawiający
publicznych.
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KRYTERIUM 1: łączna cena netto (PLN/EUR)
maksymalna ilość punktów: 85
Opis sposobu obliczania kryterium:
oferta z najniższą ceną otrzymuje 85 punktów
pozostałe oferty są punktowane wg następującej formuły
arytmetycznej:
(X÷Y) x 85, gdzie: X = najniższa cena, Y = cena ocenianej
oferty.

7. KRYTERIUM OCENY OFERT

Porównanie cen PLN/EUR – w celu wyboru firmy, która
wykona zlecenie na targi w Paryżu, do przeliczenia waluty
EUR na PLN zostanie zastosowany kurs z dnia
poprzedzającego opublikowanie zapytania ofertowego,
Tabela nr 036/A/NBP/2017 z dnia 2017-02-21 - 4,3163
KRYTERIUM 2: warunki płatności (parametr)
maksymalna ilość punktów: 15
Opis sposobu obliczania kryterium:
- oferta z fakturą zaliczkową stanowiąca wezwanie do
zapłaty wystawione przed odebraniem transportu na targi i
dostawą do siedziby firmy, oferent otrzymuje 0 pkt,
- oferta z fakturą końcową stanowiącą wezwanie do zapłaty
wystawiona po odebraniu transportu na targi, lecz z
zaliczkową przed dostawą zwrotną do siedziby firmy,
oferent otrzymuje 5 pkt,
- oferta z fakturami końcowymi stanowiącymi wezwanie do
zapłaty wystawione po odebraniu transportu na targi oraz
po dostawie do siedziby firmy, oferent otrzymuje 10 pkt,

- oferta z łączną fakturą końcową po realizacji usługi,
oferent otrzymuje 15 pkt.

8. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

Wykonawca musi posiadać niezbędne doświadczenie,
uprawnienia oraz potencjał techniczny i ekonomiczny do
realizacji zamówienia. Wykonawca musi znajdować się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
prawidłową relizację zamówienia. Nie wyklucza się udziału
podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo i/lub
osobowo z Zamawiającym.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność zostanie uregulowana na podstawie prawidłowo
wystawionych faktur/ rachunków na rachunek bankowy
wykonawcy.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie
zamawiający.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej
wśród najkorzystniejszych złożonych ofert, jeżeli
wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza uchyli się od realizacji zamówienia.
Wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w
ramach przedmiotowego projektu ponoszone są z
zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności,
jawności i przejrzystości.

10. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający publikuje zapytanie ofertowe na własnej
stronie internetowej i zastrzega sobie prawo do
poinformowania o wszczęciu postępowania wybranych
przez siebie oferentów.
Informacja o wybranej ofercie będzie umieszczona na
stronie internetowej firmy lub zostanie wysłana do
wszystkich oferentów, którzy złożą swoją ofertę w
odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
Z wybranym oferentem podpisane zostanie zamówienie /
umowa / zgłoszenie z zastrzeżeniem, że sformalizowane
ustalenia zawierać będą kary umowne. Podpisany przez
obydwie strony sformalizowany dokument potwierdzający
zawarte ustalenia zmieniany może być jedynie za pomocą
jednobrzmiących aneksów podpisanych obustronnie.

11. ZAŁĄCZNIKI

ZAŁ. 1 Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku
powiązań kapitałowych i osobowych.

