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Zapvłanie Oteńowe 1 17 l2O17

l, Nazwa i adres Zamawiającego
SUM| Spółka z oglaniczoną odpowiedzialnością sp, k.

Ul. Drobiarska 35
05-070 Sulejówek
NlP: 113-00-29-764

ll. Postanowieniaogólne
Niniejsze postępowanieioczy się w trybie zapytania_ofeńowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjno§ci, w związku z realizailą projektuj ,,promocja ofeńy produktowej SUMl
sransą na'ńzmocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych" w ramach działania
3.3 Wsparcie promocji oiaz intórnacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddzialanie

333 Ńsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand Prcgram
Operacyjny lnteligentny Rozwój, 2014-2020.

lll. Opis przedmiotu Zamówienia

Kod CPV: 79956000-0- Usługi w zakresie organizacji targóW iWyStaW

pżedmiot zamówienia: zakup usług związanych z uczestnictwem spółki w targach Arab
Health 2018 w charakteże wystawcy, w dniach 29.01 - 01 .02.2O18r

Zakres usługi:
1. Wynajem powiezchni wystawienniczej 7,5m2
Z. OÓłatZ ąestracyjna i inne opłaty obowiązkowe (np. obowiązkowe ubezpieczenie

organizatora targów), wpis do katalogu
3. Obsługa techniczna - podłączenie prądu
4. WypoŚazenie stoiska, w tym minimum okrągły stolik, 4 krzesła, witryna szklana

1o-d x $ x 2oocm z zamykaną szafką na dole i dwoma półkami szklanymi, zaplecze
100 x 50 x 2oocm z półkami, wykładzina, dostęp do energii elektrycznej (,1 gniazdko),

oświetlenie, kosz na śmieci
5. Wykonanie panelu promocyjnego

zapewnienie obsługi zamawiającego na targach w zakresie pomocy technicznej, obsługi i

reprezentowania zJmawiającego w kontaktach z organizatorem, dokonania formalności

Ęestracyjnych u organizaiora iargów umożliwiaiących wejście na teren targów i

prowadzenie prac montażowych.



lV. Opis sposobu plz ygotowania oferty:
1, Ofeńa winna być spoządzona w jednym egzemplazu na formulazu, który jest

załączony do niniejszego zapytania ofeńowego jako Załącznik nr 1 wrazz dodatkowymi
załącznikami.

2. ofeńa winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamóWienia
3. ofeńa winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,

zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestze sądowym lub innym dokumencie,
właściwym d|a danej formy organizacyjnej oferenta albo pzez osobę umocowaną przez
osobę uprawnio ną, plzy czym pełnomocnictwo musi być załączone do ofeńy.

4, Wykonawca - lporządza Wycenę W formulazu ofeńy na podstawie specyfikacji
technicznej i ilościowej opisanej w przedmiocie zamówienia.

5. Niekompletne ofeńy i ofeńy, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w
niniejszym zapytaniu ofeńowym nie będą rozpatryWane.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofeń częściowych.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofeńę.

V. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca posiada minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji usług zgodnych z

pżedmiotem zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu
prosimy o wypełnienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofeńowego.

Vl. Kryteria oceny ofeń

Zamawiąący dokona oceny waźnych ofeń na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium oceny Waga punktowa (0-100) pkt,

Wańośó zamówienia netio (w PLN) 80

2.
Doświadczenie w realizacji targów (liczba lat

wykonania usług dot. organizacji uczestnictwa na
tarqach Arab Health)

20

Wybór najkozystniejszej ofeńy nastąpi W oparciu o następujące kryteria:

,l. Wańość zamówienia netto (w PLN) _ 80%,

2. Doświadczenie w realizacji targów Arab Heallh (liczba wykonanych usług dot.

organizacji uczestnictwa na targach Arab Health) - 20o/o

ocena ofeń będzie dokonywana według następujących zasad:

Ad. 1) Wańość punktowa kryterium Wańość zamóWienia netto będzie wyliczana
według wzoru:

(C min: C n) x 'l00 x 80%

gdzie:
C min - najniźsza wańość zamówienia netto spośród ofeń nie odrzuconych
C n - wańość zamówienia netto ocenianej ofeńy



gdzie1%=1pkt

Ad. 2) wańość punktowa kryterium oświadczenie w realizacji talgów (liczba
wykonanych usług dot. organizacji uczestnictwa na targach) będzie wyliczana
według wzoru:

r=2Oo/o -fima organizuje stoiska podczas targów Arab Health-pzez 5 lat

r=15|o - fima organizuje Stoiska podczas targów Arab Health pzez 3 lata
T=10% - firma organizuje stoiska podczas targów Arab Health pzez ,l rok
T= Oo/o - Oferent ńie organizował stoiska podczas targów Arab Health

gdzie:
i - Liczba lat organizacji uczestnictwa w targach
gdzie 'l % =1 pkt

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:

o=c+T

gdzie:
O - ostateczna ocena ofeńy
C - wańośó punktowa uzyskana pżez badaną ofeńę za kryterium cena,
T _ wańość punktowa uzyskana pzez badaną ofeńę za kryterium doświadczenie w

realizacji usług.

3. Jeżeli nie można wybrać ofeńy najkozystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej

ofeń przedstawia taki sam bilans ceny i innych k$eriów oceny ofeń, zamawiający
spośród tych ofeń wybiera ofeńę z niższą ceną.

Vll. Miejsce itermin składania ofeń:
1. 'ofeńa 

powinna zostać pzygotowana na formulazu ofeńy stanowiącym załącznik
nr l .Óo niniejszego zapytania ofeńowego. Ofeńy stanowiące odpowiedź na

zapytanie należy składac elektronicznie W formie skanu podpisanego pżez
Ofeienta, na adres e-mail: sumi@sumi,com,p| (w tytule maila wpisując numer
niniejszego zapytania: 1tO712017) olaz niezwłocznie pocztą na adres
Zamawiającego: SUMl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k..

2. Ostateczny teimin składania ofeń upłyvva dnia: 'l8 sierpnia 2017r godz. 12,00

3. za termin dostarczenia ofeńy rozumie się termin jej otzymania na adres poczty

elektronicznej wskazany w punkcie 'l .

osoBA UPoWA,ŻN|oNA Do KoNTAKTU:
Do kontaktu z oferentami w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących
postępowania wyznaczona jest: 

_

Anna Księżopolska tel 22 783 30 23 wew. 304, mail: a.ksiezopolska@sumi.com.pl

WARUNKl WYKLUCZENlA ZUDZIAŁU W POSTĘPOWANlU:
Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcyioferenci, którzy:

1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym SUM| społka z
ogranicŻoną odpowiedzialności sp. k., ul. Drobiarska 35, 05-070 Sulejówek, Pzez
pówiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneiicjentem lub osobami upoważnionymi do.zaciągania zobowiązań w imieniu
Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności



związane z pżygotowaniem i pżeprowadzeniem procedury Wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające W szczególności na:

ai uczestniózenir"r w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
_

b) posiadaniu co najmniej 1Oo/o udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z' pzepisów prawa lub nie został określony przez lZ w wytycznych
programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zaządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku mażeńskim, 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.

W celu potwierdzenia spełnienia WW. Warunku Wykonawcy pęedłożą Wypełniony
Załącznik nr 3 niniejszej ofeńy.

2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych W zapytaniu
ofeńowym ńi ltOZtZO'tZ oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania
ofeńowógo bądź leż nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających

J.
4.

spełnienie ww. warunków.
Ofeńa zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
złożą ofellę po Wskazanym terminie.

|NFORMACJE DODATKOWE |STOTNE NA ETAP|E ZAWARC|A UMOWY
1, Rozstzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu

zakończenia składania ofeń.

Niniejsze zap]ńanie ofeńowe
Wnioskodawcy: https://Sumi.com. pl

2.
3.
4.

E

A

7.

8.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Nie pzewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofeń,
Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru ofeńy w ciągu 7 dni od upływu

terminu składania ofeń
Wybór ofeńy zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad
uciciwej ionkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz
pzelzyŚtości. Za najkozystniejszą zostanie uznana ofeńa, która w toku oceny
uzyska najwięcej punktów.
Po dokoniniu w}boru ofeńy Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział
w postępowaniu ofeńowym o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Po dokónaniu wyboru ofeńy ZamawiĄący poinformuje Oferenta, którego ofeńę
wybrano o terminie podpisania umowy.
JÓżeli oferent, którego ofeńa została Wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,

Zamawiąący może wybrać ofeńę na,ikózystniejszą spośród pozostałych ofeń, bez
pżeprowadzania ich ponownej oceny.

9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

UNlEWAŻNlENlE PoSTĘPoWANlA:
1. zamawiający zaslżega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli

zmiany będą mogły mieć WpłyW na treść składanych w postępowaniu ofeń
Zamawiający przedłuży termin składania ofeń. Dokonane zmiany zostaną
wprowadŻone na stronie internetowej. Zamawiający lakże poinformuje o zmianach
potencjalnych dostawców, do których zostało pzesłane zapytanie ofeńowe oraz
tych, którz y odpowiedzieli na zapylanie ofeńowe.

2. Zamawiający za}tżega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania

bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru
ofeńy.

zostało umieszczone na stronie internetowej


