Przemków, 11.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.4 B/02
Dotyczy projektu realizowanego w ramach:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.4.1„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”
Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych
modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian
organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw
Projekt nr RPDS.01.04.01-02-0075/17 pt. „Wdrożenie planu internacjonalizacji oferty
bezszwowych drutów proszkowych”

1

Nazwa i adres Zamawiającego:
Multimet Sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 10, 59-170 Przemków, Polska
Ul. Robotnicza 56, 53-608 Wrocław, Polska (adres do korespondencji)
NIP: 692-22-61-373
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Targi”
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu w drodze konkursu ofert
prowadzonego w trybie konkurencyjnym wg aktualnych na dzień ogłoszenie postępowania
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020”.
Przedmiotu zamówienia:
1. Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie i montaż zabudowy stoiska służącego
prezentacji Zamawiającego w trakcie imprezy targowo-wystawienniczej
Schweissen&Schneiden w Dusseldorfie (Niemcy) ; zakładana powierzchnia stoiska 30
m2 (6m x 5m), zamówienie obejmuje produkcję elementów konstrukcyjnych stoiska
w układzie półwyspowym, w tym zaplecze ok. 4 m2 oraz wyposażenie stoiska na czas
targów (stoły 3 szt, krzesła 12szt, regał na zaplecze, szafka ze zlewem, mała lodówka,
hokery 2 szt, koszt, wieszak, TV wielkości co najmniej 47” + uchwyt)., wydruki grafik,
dostarczenie elementów składowych i montaż stoiska w miejscu odbywania targów
do 24 września 2017 roku.
2. Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych (lub do pojedynczego wykorzystania) 5
osób. Standard hotelu / pensjonatu / ośrodka musi odpowiadać minimum 3
gwiazdkowej kategorii. Obiekt powinien być zlokalizowany do 30km od miejsca
targów Schweissen&Schneiden. Termin wykonania usługi 24.09-29.09.2017 roku.
3. Zaprojektowanie oraz wykonanie filmu promującego spółkę oraz jej ofertę wraz z
ujęciami produkcji (czas trwania ok. 3-4 minut); obejmuje ujęcie zakładu
Zamawiającego w Przemkowie z lotu wykonanego dronem, film bez lektora, napisy w
języku polskim, założono 2 dni zdjęciowe. Termin wykonania usługi 18.09.2017 roku.
4. Zaprojektowanie graficzne i wykonanie ulotki informacyjnej kolorowej, 4 stronicowej
formatu A4 w ilości 1000 szt. Termin wykonania 19.09.2017 roku.
5. Wydruk katalogu produktowego z gotowego projektu udostępnionego przez
Zamawiającego, druk w kolorze 200 szt., każdy katalog liczy 140 stron formatu A4.
Okładka z twardego papieru, z elementami graficznymi lakierowanymi. Termin
wykonania 12.09.2017 roku.
Rodzaj zamówienia – dostawa;
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Klasyfikacja przedmiotu zamówienia:
kod CPV: 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z
wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
79820000-8 Usługi związane z drukowaniem
60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
Warunki udziału w postępowaniu
Posiadanie zdolności do prawnego i faktycznego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym
posiadanie potencjału organizacyjnego, technicznego i finansowego adekwatnego do
przedmiotu i zakresu niniejszego zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych na dowolną z pozycji 1-5 określonych
wyżej w części Przedmiot zamówienia. Każda ważna oferta zostanie poddana ocenie
punktowej odrębnie dla każdego elementu zakresu zamówienia.
Termin wykonania
Zgodnie z zapisami części Przedmiot zamówienia
Miejsce wykonania zamówienia:
ul. Fabryczna 10, 59-170 Przemków, Polska dotyczy poz. 3-5 części Przedmiot zamówienia
Dla pozycji 1-2 zakresu zamówienia – zgodnie z treścią części Przedmiot zamówienia
Kryteria oceny ofert:
L.p. Kryterium

S1

Cena
oferty1

Sposób oceny kryterium (Sn)

Waga
kryterium
(Wn)

S1= n1/x1 – gdzie n1 oznacza cenę netto
oferty o najniższej cenie spośród
W1= 100%
analizowanych ofert, a x1 oznacza cenę
netto wg badanej oferty
100%

Wynik oceny
kryterium (Wkn)

Wk1=S1xW1x100
Wkk=Wk1

Wybrana zostanie oferta o najwyższym wyniku sumarycznej oceny punktowej (Wkk)
przeprowadzonej zgodnie z powyższą tabelą. Ocena będzie prowadzona osobno dla każdego
z punktów 1-5 zakresu zamówienia określonego w części Przedmiot zamówienia.
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi/om wybranemu zgodnie z warunkami zawartymi
w niniejszym Zapytaniu, po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ważnych ofert. W
przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku Oferentów, Zamawiający
spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej
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Ceną oferty jest podana w ofercie cena netto tj. bez podatku VAT. Jeśli ceny w złożonych ważnych
ofertach będą wyrażone w różnych walutach wówczas ceną uwzględnianą w trakcie porównania
ofert będzie cena przeliczona przez Zamawiającego na PLN wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego
w dniu zakończenia przyjmowania ofert.
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kompleksowej tj. obejmującej wykonanie większej części zamówienia spośród punktów 1-5
Przedmiotu zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego Zapytania
Ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i
przypadkach:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z przyczyn niezależnych
od Oferenta i nie możliwych do przewidzenia na obecnym etapie,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań określonych przez instytucję
przyznającą dofinansowanie,
c) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia
Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z
dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy, w tym zmiany wytycznych instytucji pośredniczącej w
dofinansowaniu lub warunków dofinansowania o które ubiega się Zamawiający,
d) założonego przez Strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy
konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu
wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wystąpienia
zdarzeń siły wyższej wpływających na wykonanie zamówienia w sposób wymagający
dokonanie istotnych zmian umowy.
Nie stanowią zmiany umowy, zmiany nie wpływające na istotne warunki umowy, w
szczególności zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości
podmiotowości prawnej) danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów
miedzy Stronami.
Kary umowne i inne istotne postanowienia umowy
1. Zamawiający przewiduje nałożenie kary umownej z tytułu nieterminowego
wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości kwoty stanowiącej
równowartość 10% ceny brutto zamówienia podlegającego opóźnieniu, liczone za
każdy dzień zwłoki powyżej terminu określonego w części Termin wykonania.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a Oferentem, polegające
w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
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4. pozostawaniu w związku małżeńskim, 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.
Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, tym samym potwierdza brak
powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia z postępowania ofert o rażąco niskiej cenie
ofertowej tj. takich ofert, których cena ofertowa jest niższa o co najmniej 50% od:
- wartości niniejszego zamówienia oszacowanej przez Zamawiającego w okresie
bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie niniejszego postępowania, lub
- wartości stanowiącej średnią arytmetyczną cen ofertowych wszystkich ważnych ofert
biorących udział w niniejszym postępowaniu.
Warunki i sposób złożenia ofert
Oferty należy składać w formie papierowej lub elektronicznej:
1. W formie elektronicznej - skany dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Oferenta, wysłanych na adres e-mail:
grzegorz.calek@multimet.com.pl
W tytule wiadomości wskazane jest zawarcie zwrotu „Oferta na targi”.
2. W formie papierowej - osobiście, pocztą lub przez kuriera na adres miejsca składania
ofert. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej: Nazwa i adres
Zamawiającego, nazwa i adres Oferenta, napis: „Oferta na targi”.
Miejsce składania ofert: Multimet Sp. z o.o., ul. Robotnicza 56, 53-608 Wrocław.
Każdy Oferent jest zobligowany do złożenia wypełnionego i podpisanego formularza
ofertowego stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego Zapytania.
Zamawiający dopuszcza możliwość korygowania drobnych błędów i oczywistych omyłek
pisarskich oraz rachunkowych w treści ofert, co wymaga uzgodnienia z Oferentem którego
dokumentacja wymaga korekty.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych. Tym samym, w związku z wykluczeniem Oferenta z
postępowania lub odrzuceniem oferty, Oferentowi nie przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane treścią tej ustawy.
Oczekiwany termin związania Oferentów wynosi 14 dni od daty zakończenia przyjmowania
ofert.
Termin przyjmowania ofert upływa dnia 18.08.2017 roku włącznie. Za datę złożenia oferty
uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia można kierować do:
Grzegorz Całek Prokurent, tel. :+48 502 215 280, grzegorz.całek@multimet.com.pl
Inne postanowienia
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym
Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania w części lub całości bez podania
przyczyny. W szczególności przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
prostować błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki w treści zapytania
ofertowego. W przypadku wprowadzenia zmian w treści Zapytania, Zamawiający w
zależności od zakresu zmian może dokonać aktualizacji terminu składania ofert.
Załączniki
- Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego,

…………………………………………………………
Podpis i pieczęć Zamawiającego
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