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ZAMAWIAJACY:
SUMl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Ul. Drobiarska 35
05-070 Suleiówek

ZAPYTAN|E OFERTOWE nr 2,2OL8 z dn. 6.02.2OL8
DoTycZĄcE: Kompleksowa obsługa w zakresie organizacji wyjazdu na targi lran Health 2018

W związku z planowaną realizacją projektu pn ,,Promocja oferty produktowej SUM| szansą na

wzmocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych" w ramach Programu OperacYjnego

lnteligentny Rozwój na lata 2)L4-2O2O, Działanie 3.3, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie lVtŚP w promocji

marek produktowych - Go to Brand Przedsiębiorstwo SUM| działając zgodnie z zasadą uczciwej

konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zaPYtania

ofertowego na zakup komplekowej obsługi w zakresie organizacji wyjazdu ta€owego - dotyczy targów lran

Health2018. w terminie 19-22.06.ż078r

l. TRYB UDzlELENlA zAMóWtENtA
Zamówienie będzie udzielone z zachowaniem zasad okreŚlonych w art, 6c ustawY o PARP, W tYm zasadY

pzejrzystości, uczciwej konkurencji i równego trahowania oferentów oraz zgodnie WYĘcznYmi w zakresie

luvalifikowatnościwydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójnńci na lata 2014-2020 orazWyĘcznymi w zakresie ląlvalifikowalnoŚci wYdotków

w ra m och P rog ra mu O p e ra qlj n e g o l nte l i g e ntny Rozwój, 20 74-2 0 2 0.

lt. oPts PRzEDMloTU zAMoWlENlA

W związku z planowanym udziałem Zamawiającego w targach lran Hea!th2018 w dniach 19-

22.06.2018 r. (dalej również jako ,,Targi") oglaszamy zapytanie ofertowe na realizację wymienionych

poniżej usług:

i [ó:]:l

1

Rezerwacja miejsca wystawowego, opłata rejestracyjna za udział w Targach

1. Wykonawca dokona rezerwacji miejsca targowego (9m2) oraz poniesie z tego tytułu

całość opłat rejestracyjnych (zgodnie z warunkami Targów).

CPV: 79941000-2 Usługi pobierania opłat
79950000-8 Usługiw zakresie organizowania wystaw, targów i kongresow

2.

Wynajem powierzchni wystawienniczej.

Wykonawca poniesie całość kosztów oraz dopełni wszelkich formalności związanych

z wynajmem zarezerwowanego miejsca wystawowego (na cały okres trwania Targów).

CPY: 7994L000-2 Usługi pobierania opłat
79950000-8 Usługiw zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
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3.

zabudowa stoiska.

t, Zabudowa stoiska obejmować będzie w szczególności:

a) design narodowy
b) ściany stoiska o wysokości min. 2.5 m,

c) panel fryzowy z nazwą Zamawiającego i numerem stoiska,

d) wykładzinędywanową,
e) 2 gniazdka elektryczne,
f) 1 stół, 4 krzesła, lada informacyjna, 1 krzesło barowe, kosz na Śmieci, punkty

świetlne

e)Witrynaszklanaz3szklanymipółkami1O0cmxSOcmx220cmH
2. ńrace nad projektem będą na bieżąco konsultowane z Zamawiającym, który ma prawo

wnosić do niego stosowne poprawki. Efekt końcowy podlega akceptacjiZamawiającego.

3. Wykonawca wykona/zakupi wśzystkie elementy zabudowy, który następnie dostarczY

izamontuje na miejscu wystawowym ,Zamawiającego. Po zakończeniu Targów,

Wykonawca zdemontuje zabudowę.

CPV: 79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

79931000-9 Usługi dekoracji wnętrz

712O0OO0-0 usługi architektoniczne i podobne

39154000-6 Sprzęt wystawowy
79342200-5 Usługi w zakresie promocji

4.

Obsługa techniczna stoiska

Wykonawca zapewni pełną i kompleksową obsługę techniczną stoiska Wystawowego,

niezbędną do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, elementów reklamowYch stoiska

oraz urządzeń używanych na stoisku.

CPV:79950000-8 Usługiw zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

5.

Nabycie oraz instalacja panelu promocyjnego,Marka Polskiei Gospodarki"

L Wykonawca nabędzie oraz zainstaluje na miejscu wystawowym panel PromocYjnY

,,Marka polskiej Gospodarki" (Panel na planie trójkąta równoramiennego wykonany

z pLEXl w kolorze mlecznym z grafiką MPG i podświetleniem LED, Panel,,Marka Polskiej

Gospodarki" umieszczony na stoisku wystawowym wnioskodawcy słuŻyĆ będzie

promowaniu polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.

2. Sposób umiejscowienia Panelu podlega akceptacji Zamawiającego.

CPV: 79950000-8 Usługiw zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

79931000-9 Usługi dekoracji wnętrz

39154000-6 Sprzęt wystawowy
79342200-5 - usługiw zakresie promocji

6. Transport lotniczy pracowników
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L. Wykonawca zapewni transport lotniczy na trasie Warszawa - Doha - Teheran * Doha -

Warszawa dla 2 osób (z maksimum jedną przesiadką; czas oczekiwania na przesiadkę

, maksimum 3h).

2. Dzień wylotu z Polski: 77.06.20L8
3. Dzień przylotu do Polski:23,06.2Ot8
4. podróżodbywać się będzie publicznymiśrodkamitransportu lotniczego kl. ekonomiczną;

5. Wykonawca ureguluje należności za bilety lotnicze. Cena biletu powinna obejmowaĆ

wszelkie koszty w tym opłaty lotniskowe, miejscówkę, bagaż rejestrowany, oPłatY

manipulacyjne, opłaty paliwowe, opłatę za odprawę, podatki itp.

o. wytonawca dostarczy komplet biletów Zamawiającemu w terminie ustalonym z

Zamavgiającym, ale nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia podróŻy. JeŻeli

jest to dopuszczalne przez linie lotnicze bilet można dostarczyĆ pocztą elektroniczną

w formie wymaganej przez przewoźnika.

CPY: 22459000-2 Bilety

7.

Transpoń i ubezpieczenie eksponatów

1. Specyfikacja:
- transport do Teheranu (waga: ok, 40kg, wymiary kartonów: 2 kartony 39x4Ox35cm, 2

kartony 61x36x29cm)
- transport do polski (waga: ok. 30 kg, wymiary kartonów: 2 kartony 39x40x35cm, 2 kartony

61x36x29cm)
2. Ubezpieczenie eksponatów (przybliżona wartość towaru: 2 000,00 zł)

Wykonawca zapewni transport eksponatów na teren targów oraz transport powrotny do

Polski po zakończeniu targów.

CPV: 60000000-8 Usługi transportowe

8.

Nocleg 
.

L Wykonawca zapewni nocleg dla 2 pracowników Zamawiającego w dniach od 17 do

23.06.2078
2. zakwaterowanie powinno mieĆ miejsce w jednym obiekcie hotelowym w standardzie co

najmniej 4* (w myśl standardów prawa polskiego).

3. Usługa powinna obejmować zapewnienie śniadań.

4. Pokoje:jednoosobowe

CPV: 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

9.

Ubezpieczenie osób

7. Wykonawca ubezpieczy 2 pracowników Zamawiającego na cały okres podróży.

2, Ubezpieczeniepowinnoobejmować:
a) ubezpieczenie kosztów leczenia (wartość._ubezpieczenia min. 200 tys. PLN na

osobę);
b) NNW (wartość ubezpieczenia do kwoty 20 tys. na osobę);

c) OC (min 200 tys. PLN);

CPV: 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe



Fundtlsze
Europejskie
lnteli{entoy R§łdrój

PARP s unl§ Europ€J§ks
ćU.69tirłt awd&3l

Rmń.iu n?rtó4!iuc9c

wariantowvch.

ll!. TERMlN t MlEJscE REAttzAcJl UsŁUGl/zAMoWlENlA

;: ]aiutElścF.r]:,]lli]il,i]|.i::ii|]i

lran Health 2018 L9-ż2czerwca 20].8r Teheran,lran

lV. WARUNK! UDztAŁU W PosTĘPoWANlU

[Uprawnienia do wykonywania określońej działalności lub czynnoŚci; potencjał technicznY

iosobowy; Sytuacja ekonomiczna i finansowa] Do udziału w postępowaniu ZamawiającY

dopuści Wykonawców, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalnoŚci lub czynnoŚci, jeŻeli

przepisy prawa naktadają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację zamówienia;

3) są w sytuacjiekonomicznej ifinansowej umożliwiającej należytą realizację zamówienia.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oŚwiadczenia Wykonawcy (wg Wzoru

stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

[Doświadczenie i wiedza] Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuŚci Wykonawców,

którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeŻeli okres

prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie) wykażą, że należycie wykonali co najmniej

2 (dwie) usługi, z których każda łącznie:

1) pole§ała na zorganizowaniu i obsłudze zagranicznego wyjazdu przedsiębiorcV na

międzynarodowe ta rgi gospodarcze;

2) miała wartość co najmniej 70 000 zł brutto;

3) obejmowała swoim zakresem co najmniej wynajem powierzchni wysta.wienniczej,

budowy stoiska targowego, zapewnienie transportu międzynarodowego, zapewnienie

noclegów i ubezpieczenia osób.

Spełnienie powyższego warunku weryfikowane będzie na podstawie oŚwiadczenia (wg Wzoru z

Załącznik nr 3), wykazu wykonanych usług (wg wzoru stanowiącego Za|ącznik nr 4 do Zapytania

ofertowego). Zamawiający może zweryfikować podane przez Wykonawcę informacje równieŻ

w bezpośrednim kontakcie z podmiotami, na rzecz których usługi były Świadczone.

IPodstawy wykluczenia] Za mawiający wykluczy

],) Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu.

2) Z udzialu w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego

rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości,

3) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałqwo z Zamawiającym.Przez powiązania

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub

osobami wykonującymiw imieniu Zamawiającego 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;

1.

ż.

3.
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V.

b) posiadaniu co najmniej 5 %o udzialow lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w liniiprostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysp_osobienia, opieki lub kurateli

z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzającYch lub

organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

Spełnienie wyżej wymienionych warunków weryfikowane będzie na podstawie

oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania

ofertowego).

KRYTERIA OCENY OFERTY t SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJ! ZA

SPEŁNtENlE DANEGO KRYTER|UM OCENY OFERTY

oferty Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile odPowiadają one

wszystkim innym wymogom Zapytania ofertowego zostaną poddane ocenie zgodnie

z poniższymi kryteriami:

1) Cena netto za realizację całości zamówienia - waga: tOO%

L

Wg wzoru:

Cena netto oferty najtańszej

Cena netto oferty badanej
x100=_Pkt

2.

1.

Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów przyznaną

według powyższego kryterium.

Vl. SPOSÓB PRZYGOTOWAN|A OFERTY

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę - wzór formularza stanowi

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;

2) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz niewpisaniu do

rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości - wzór oŚwiadczenia

stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;

3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór oŚwiadczenia

stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (wprzypadku składania oferty wspólnej,

wszyscy Wyko nawcy mogą złoży ć ws pó l ne oświa dcze n ie );

4) Wykaz wykonanych usług - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania

ofertowego;

5) oferta wra7zwszystkim załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane

do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub

Centralnej Ewidencji i lnformacjio DziałalnoŚciGospodarczej lub przez osobę umocowaną
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do podpisywania ofert. Pełnomocnictwo powinno byĆ dołączone do ofert o ile wynika z

innych załączonych dokumentów

Całość oferty musi być zlożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie

- arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, w oprawie grzbietowej lub połączone w jedną całoŚĆ

inną techniką,

Wykonawca może zlożyćjedną ofertę, w języku polskim,

oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treŚcią Zapytania ofertowego.

Zamawiającego ma prawo do jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzuPełnienia lub

wylaśnienL braków w ofercie. Niewykonanie wezwania może skutkowaĆ odrzuceniem ofertY.

Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z Zapytaniem Ofertowym, chyba Że niezgodnoŚĆ ta ma

charakter wyłącznie formalny i nie rodzi wątpliwości w zakresie merytorycznej PoPrawnoŚci

oferty. poprawki w ofercie muszą być niniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osobY/osób

podpisującej ofertę.

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się o udzielenie

wljaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na

wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaŚnień lub jeŻeli

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, Że oferta zawiera

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wykonawca ponosiwszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŻeniem ofertY,

Vlt. TERMlN SKŁADANlA oFERT

oferty należy złożyć osobiście lub przesyłaĆ na adres do korespondencji Zamawiającego,

Dopuszcza się również przedstawienie oferty za poŚrednictwem poczty elektronicznej (w formie

zeska nowa nych, pod pisa nych pl ików - z zastrzeżeniem ust. 4 pon iżej).

Adres do korespondencji :

SUMl spółk a z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k,

u]. Drobiarska 35
05-070 Sulejówek
Mail: sumi@sumi.com.pl

Te rm i n s kłada n ia ofe rt : 16.02.2018 r,_dg.EgC#Ę
o zachowaniu w/w terminów decyduje data wpływu do Zamawiającego przesyłki pocztowej lub

wiadomości e-mail. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Wykonawca pozostaje związany zlożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu z,itiązania ofertą

rozpoczyna się wraz z upĘwem terminu składania ofert.

Vtll. PosTANoWlENlA KoŃcoWE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się z. Wykonawcami za pomocą Środków

porozumiewania się na odległość (fax, e-mail).
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2.

3,

4.

5.

6.

7.

2.

3.

4.

5.
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2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie niniejszego postępowania na kaŻdYm

jego etapie bez konieczności podawania przyczyn. Zamawiający uprawniony jest równieŻ do

zmiany treści Zapytania do momentu upływu terminu składania ofert, bez podania przYczYn.

3. Zamawiający przewiduje zmiany w realizacji usług w wypadku:

1) Zmiany stawek VAT - zmianie może ulec wysokoŚĆ wynagrodzenia Wykonawcy

poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktDalnej staWki.

2) Możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym

wprowadzenie wynagrodzenia płatnego w transzach;

3) Możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia,

4. Zamawiający nie zwraca oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w

postępowaniu.

5, Załącznikamido niniejszego Zapytania ofertowego są:

1) Formularz ofertowy
2) Wzór oświadczenia o braku powiązań;

3) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków;

4| Wzór wykazu wykonanych usług.

6. Dodatkowychinformacjiudziela:

Anna Księżopolska
Te|.22 760 68 69
Mail: a.ksiezopolska @sumi.com.pl

Su lej ówe k, 0 6/02/20 1 8r

,fur:,


