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ll. PosuruowleNn oGoLNE

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofeńowego, z zachowaniem 
^zasady

l".xii""Jv]no'S"i, w związtu iióalizóą proiórtu;,,Promocja,,ofeńyp_l.99i!19:"_ł^S9Ml szansą

na *zmocńienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych" w ramach ozlałanla J,J
Wsoarcie oromocii oraz internacjo'nalizacli innońacylnych pzedsiębiorstw, poddziałanie 3,3,3

ń:ń;;i",ńśi;ł iro.i"ji ń,"rek proóu*towych _ Go to Brand Program operacyjny

l ntel igentny Roltl ój, 201 4-2020.

lll. Opls pRzeonłloTu ZAMówlENlA

Kod CPV: 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów iwystaw
przedmiot zamówienia: zakuiusług związanych z zabudową stoiska na targach MEDlcA

2017 w dniach 13 - 16,11 .2017, Dusseldorf, Niemcy

,l.ZabudowapowieŻchniwystawienniczej:projekt+realizacjastoiska(montaż'
demontaż)
Wńvczne do proiektowania stoi9ka
- st,oisko narożne o wymiarach 4m x 5m, razem 20 m2

- *i!ń zaplecze ok. Źm2 zamykane na klucz, z wyposażeniem (regał lub półki

*iriić", ióaorxa, et<spres oó rawy + seMis do kawy, czajnik, ,l kosz na śmieci, 1

wieszak na ubrania),
] .poło ekspozycji wyrobów: podświetlone szklane gabloty / witryny

- lada z zamykaną szafką
- panel fryzowy z LOGO
- panele podłogowe, ew. wykładzina dywanowa
- 2 stoliki
-8krzeseł+2składane
_ hoker

Z. Usłuli w zakresie obsługi technicżnej (podłączenie prądu, oświetlenie)

3, TranŚpoń eksponatów i materiałów reklamowych

- wszelkie materiały np. logo, zdjęcia mogą by_ć Wslane,e.-mailem na życzenie

ó;e;ii;ó"ń informicji nó tem,ai projektu zabudowy u,dziela Beata Pietruszka

iel. 22 78Ś 30 23 wew. 124, bpietruszka@sumi,com,pl



lV.

1.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

ofeńa winna być spoządzona w jednym egzemplaż u na formularzu, który jest załączony
do niniejszegó zapytania ofeiowego jako Załącznik nr 1 wraz z dodatkowymi

Załąenikami.
ofeńa winna być zgodna ze opisem pzedmiotu zamóWienia.
ofeńa winna oye póapisana pżez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,

zgoJnie z lormą iepiezentacji określoną w rejestrze..sądowym lub innym dokumencie,

wTaściwym dla d'anej formy organizacyjnej oferenta albo przez osobę umocowaną przez

osobę uprawnioną, Órzy czym pełnomocnictwo,musi być załączone do ofeńy,

w}rona*ca sporząózj*yóenę w formulazu ofeńy na podstawie specyfikacji technicznej

i ilóściowej o§isanej w pzedmiocie zamówienia.
Ńierompletni oterty iołerty, które wpłyną po uŃwie terminu wyznaczonego w niniejszym

zapytaniu ofeńowym nie będą rozpatryWane..
Zańawiający nie Óopuszcza możliwości składania ofeń częściowych,

ń1ón"ńć"'ro ze żłozyć tylko jedną ofeńę,..Dopuszcza się składanie ofeń wariantowych
(kiika propozycji projektów wraz z wycenami).
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V. WnRunrc uDzlAŁu w posTĘpowANlu

w celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków udziału w postępowaniu

p.Śirv o *vp"łnienie oświadczenia sianowiącego Załącznik N 2 do zapy7ania ofeńowego.

Vl. KRYTER|A ocENY oFERT

zamawiającydokonaocenyważnychofeńnapodstawienastępującychkryterióW:

LP Nazwa waoa - ilość punktów

1 cena netto 7o

2 Funkcionalność i estetyka stqlqĘ 30
3 Razem 100

Wybór najkorzystniejszej ofeńy nastąpi W oparciu o następujące kryteria:

1. Wańość zamówienia netto (w PLN) - 70olo,

2. Funkcjonalność iestetyka stoiska - 30%

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Ad. 1) wańość punktowa kryterium wańość zamówienia netto będzie wyliczana
według wzoru:

(C min: C n) x 100 x 70%

gdzie:
Ó min - najniższa wańośó zamówienia netto spośród ofeń nie odzuconych
C n - wańość zamówienia netto ocenianej ofeńy
gdzie1%=1pkt



Ad. 2) Wańość punktowa kryterium funkcjonalność i estetyka stoiska: max, 30%

gdzie1%='l pkt

Ostateczna ocena ofefi będzie wyliczana według wzoru:

O=C+F

gdzie:
O - ostateczna ocena ofeńy
c - Wańość punktowa uzyskana przez badaną ofeńę za kMerium cena,

F _ wańość punktowa uzyskana pzez badaną ofeńę za kMerium funkcjonalność i estetyka

stoiska

Jeżeli nie można wybrac ofeńy najkozystniejszej z uwagi na to, że.dwie lub więcej ofeń

pteostawia tat<i sam bilans ceny i inńycn kryteriów oceny ofeń, zamawiający spośród tych ofeń

wybiera ofeńę z niższą ceną.

Vll. MlEJscE lTERMIN sKŁADANIA oFERT:

1.ofeńapowinnazostaćpzygotowananaformulazuofeńystanowiącymzałączniknr1
do niniejszógo zapytania oteńowego. ofeńy stanowiące odpowiedź na zapytanie należy

składać elelitronicznie w formie s-kanu podpisanego przez oferenta, na a^dre^s..e_mail:

śuńiósumi,com.ol (w tytule maila wpisując numer niniejszego zapytania: 210912017) oraz

nierwł,ccznie poc^ą 
-na 

adres 
' 
Zańawiającego: SUM| społka z ograniczoną

odpowiedzialnością sp. k.

z. ó.i"tóćń termiń s,kładania ofeń uptywa dnia: 22 września 2017 godz. 12.00

i. za termiń dostarczenia ofeńy rozumie się termin jej otrzymania na adres poczty

elektronicznej wskazany w punkcie 'l.

4. oferent mozó pzed upiywem terminu składania ofeń zmienić lub wycoiać swoją ofeńę.

5.WtokubadaniaiocenyoleńzamawiającymożeżądaćodoferentóWwyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofeń.

V|ll, osoBA UPoWAżNloNA Do KoNTAKTU:

Do kontaktu z oferentami w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania

wyznaczona jest:

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

lX. WARUNKl WYKLUCZEN|A ZUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:

r . FosiaOają iowiiŻania oso'bowe lub kapitałowe z ZamawiĄącym _S.PMI społka z
ogńndoną odpowiedzialności sp. k., ul, Drobiarska 35, 05_070 Sulejówek. Przez

pówiązania' kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
'ńeneiiclentem lub osobami upoważnionymi 

. 
do zaciągania zobowiązań w. imieniu

óeneticjenta lub osobami wykonującymi w imieniu.Ęneficjenta czynności zw,iązane z
pzygotówaniem i pzeprowadzeńióm procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,

ooleoaiace w szczeqólności na:

l,czeitńt=eniu w sp-ołce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

;;;iJ;, ;;.alńniej ioozo udziałów lub akcji, o ile niźszy próg nie wynika z pzepisów

|rawa lub nie zosiał okieślony pżez lZw w.ytycznych programowych,

;;ńń"i; fuńkcli członka 
'organu nadzorczego lub zażądzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

/ry

a)
b)

c)



2.

d) pozostawaniu w 4,riązku mażeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
' iinii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowacłwa drugiego stopnia w linii

bocznej lu'b w stosunku przysposobienia, opieki lub.kurateli,
W -elu 

potwlerdzenia 
'spółnienia 

ww. warunku Wykonawcy pzedłożą wypełniony

Załącznik nr 2 niniejszej ofeńy.
Ńie !pełnia;ą warunńó* udzlału w postępolvaniu umieszczonych w zapytaniu ofeńowym

n 
-iógiz:oii 

or.z załącznikach, xiore śą integralną częścią zapytania ofeńowego bądź

tez nie oołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.

ofeńa zawiera istotne blędy W Wyliczeniu ceny,
Złożą otertę po Wskazanym terminie.

|NFORMACJE DODATKOWE |STOTNE NA ETAP|E ZAWARC|A UMOWY

Rozstzygnięciepostępowanianastąpiniezwłoczniepoupływieterminuzakońc'zenia
składania ofert.
Termin związania ofeńą wynosi 30 dni.
Nie pżewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu 

_ofeń,
z-"ńa*ńiącv sporządzi pisemny protokół z wyboru ofeńy w ciągu 7 dni od upływu terminu

składania ofeń
wvbór ofertv zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej

k;k;";ii Jezstronności, óbiektywności, efektpvności oraz pzĄrzystości. .za
naiiozvstiieisrą zostanie uznana ofóńa, która w toku oceny uzyska najwięcej nulk!óyv
il Joń;;.i; wyboru ofeńy ZamawiĄący poinformuje oferentów biorących udział w

postępowaniu ofórtowym o wynikach za pośrednictwem!:cźy elektronicznej.

Fo Jiroń"niu wyboru oferty zamawiający poinformuje oferenta, którego ofeńę wybrano

o terminie podpisania umowy.
Jezeli otereni, którego oieńa została Wybrana, uchyli się od zawarcia _umowy,
ź"ń"*i"ii"v ńoze w,ybrać ofeńę najkorzystniejszą spośród pozostaĘch ofeń, bez

prz eprowadzania ich ponownej oceny.
bosępowanie prowadzone jest w języku polskim,

UNlEWAŹN|ENlE PoSTĘPoWAN|A:

zamawiąący zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapyl,ania. Jeżeli zmiany

oęJi ńóół i"i"ó wpł|w na treść składanych w postępowaniu ofeń zamawiający pzedłuży

terimin srjjaania oień. Dokonane zmiany zostaną wprowadzone na stronie internetowej,

żil;*ńńy także poinformuje o zmianach potencjalnych dostawców, do których zostało

p."śł".ć )apytanie'ofertowe óraz tych, któlzy odpowiedzieli na zapytanie ofeńowe.

Zamawiający zaslżega sobie prawo do unieważnienia niniejszego.postępówania bez

poJ"ni" |ź"'s"anieniai a także db pozostawienia postępowania bez wyboru ofeńy.

NiniejszezaplitanieofeńowezostałoumieszczonenaStronieinternetowej
Wnioskodawcy: https://sumi.com. pl
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