Wolbrom, 20.02.2019
Dane zamawiającego :
Prawtech Sp. z o.o.
ul. Garbarska 43,
32-340 Wolbrom, Poland
www.prawtech.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej w
PRAWTECH Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Poddziałania 3.3.2 –
Aktywnośd Międzynarodowa Małopolskich MŚP, nr projektu : RPMP:03.03.02-12-0624/17 niniejszym
zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na :
Przygotowanie, wykonanie, wynajęcie zabudowy stoiska na targach ISH (Frankfurt n. Menem,
Niemcy, 11-15 marca 2019 r.).

PRAWTECH Sp. Z o.o. jest firmą z dwudziestoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w
projektowaniu i produkcji najwyższej jakości rur i kształtek z polipropylenu PP-R.

Kod CPV:
79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Miejsce imprezy targowej: ISH, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt nad Menem,
Niemcy.
Organizator: Messe Frankfurt Exhibition GmbH.
Lokalizacja stoiska : hala 5, piętro 1, stoisko B27.
Wymiary stoiska: powierzchnia: 16 m2 (4mx4m)

II.

Zakres usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje:
Przygotowanie, wykonanie, wynajęcie zabudowy (ściany, podłogi, elementy
konstrukcyjne) zgodnie z przepisami organizatora targów ISH, na czas trwania targów na
potrzeby Zamawiającego wg poniższych wytycznych :
1. Stoisko otwarte z jednej strony, o wymiarach 4x4m, w załączniku nr 1 mapka z
lokalizacją stoiska na targach ISH.
2. Zabudowa autorska, indywidualna (nie systemowa).
3. Wyposażenie: 6 krzeseł, 2 okrągłe stoliki, lada informacyjna ze stołkiem barowym,
wykładzina dywanowa.
4. Zaplecze: np. 1x1,5m, w środku półki, wieszak, kosz, ekspres do kawy, lodówka,
czajnik.
5. Ekspozycja: podest 0,3x1x1m na największy z eksponatów plus inny rodzaj ekspozytora
(półki lub gablota) na resztę produktów, czyli rur i kształtek z plastiku (rury o średnicy 2
do 10cm i długości max. np. 1m, kilkanaście różnych kształtek o wymiarach od 5x5cm do
20x20cm).
6. Grafika/zdjęcia produktów oraz nazwa firmy/logotyp powinny byd przedstawione na
ściankach stoiska.
7. Materiał wykonania zabudowy: np. płyta MDF.
Montaż i demontaż zgodnie z regulaminem organizatora.

II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
II a. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegad Wykonawcy, którzy:
- posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w budowie stoisk targowych, warunek
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca 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 zawierad nazwę i adres Wykonawcy
- musi zawierad dane kontaktowe Wykonawcy
- musi zawierad datę sporządzenia
- musi zwierad cenę netto i brutto wyrażoną w walucie PLN
- musi zawierad termin ważności oferty min. 30 dni

III. KRYTERIA OCENY OFERTY:
1. Kryterium punktowe:
Cena brutto w PLN – 100%
Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym łączną cenę brutto za całośd przedmiotu
zamówienia. Kryterium ocenione będzie na podstawie ceny brutto obliczonej przez
Wykonawcę na Formularzu ofertowym wg następującego wzoru:

P = Cn / Cb x 100
P – oznacza liczbę punktów przyznaną badanej ofercie;
Cn – oznacza cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – oferty
najtaoszej;
Cb – oznacza cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – oferty badanej.
2. Ocena obejmuje punkty uzyskane przez ofertę w powyższym kryterium. Punkty będą
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady
zaokrąglania.
3. Wykonawca, który uzyska najwyższą liczbę punktów i jego oferta będzie spełniała
wszystkie kryteria zamówienia, określone w zapytaniu ofertowym zostanie wybrany do
realizacji zamówienia.
IV. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Oferta musi zostad złożona na formularzu ofertowym w języku polskim, stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta musi zawierad załączone oświadczenie o braku powiazao osobowych lub
kapitałowych z zamawiającym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego.
3. Oferta oraz załączone oświadczenie muszą byd podpisane przez osobę uprawnioną
do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym. W przypadku
podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyd stosowne pełnomocnictwo.
4. Termin złożenia oferty upływa z dniem 27 lutego 2019 roku.
5. Oferty należy składad:
-w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e-mail: w.mizura@prawtech.pl,
- w formie papierowej pocztą Polską lub kurierem
- w formie papierowej osobiście w siedzibie firmy.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym jest Pan Wojciech Mizura
(tel. +48 606 737 051, e-mail: w.mizura@prawtech.pl).
5. Miejsce zamieszczenia zapytania ofertowego: www.prawtech.pl.
V. INFORMACJE NT. ZAKRESU WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może byd udzielone podmiotom
powiązanym z firmą Prawtech Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Prawtech Sp. z o.o.
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Prawtech Sp. z o.o. lub
osobami wykonującymi w imieniu Prawtech Sp. z o.o. 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 małżeoskim w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego i
odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru
oferty.
3. Warunki i termin płatności na podstawie wystawionej faktury VAT.
4. Wykonawca nie może powierzyd wykonania przedmiotu oferty w całości lub części
osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
5. W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów oferty Zamawiający
dopuszcza możliwośd zwrócenia się do Wykonawców z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod
uwagę.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za zgodnośd z przepisami, w szczególności
BHP.
8. Regulamin organizatora zostanie dostarczony Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu
umowy.
9. Wykonawca zapewnia, że montaż i demontaż stoisk targowych oraz podłączenie
wymaganych mediów zostanie wykonane przez osoby posiadające wymagane odrębnymi
przepisami doświadczenie i uprawnienia.
10. Umowa obowiązuje od dnia popisania do dnia demontażu stoiska.
10. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych i niemożliwych do ustalenia wcześniej
okoliczności zmawiający dopuszcza możliwośd zmiany umowy za obopólną zgodą.

