ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018
dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia dotyczącego realizacji Projektu nr POIR.03.03.03-240058/17 pn. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to
Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nazwa i adres Zamawiającego: Flukar Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
Tytuł zamówienia
Działania związane z promocją na wybranych imprezach
targowych
Termin składania ofert:
07.03.2018 r.
Miejsce i sposób składania Oferty należy złożyć w jednej z wybranych form:
oferty:
1. Elektronicznie na adres: projekty@flucar.pl
2. W wersji papierowej do siedziby firmy: ul. Uniwersytecka
13, 40-007 Katowice.
Korespondencja powinna zostać opatrzona opisem – „Oferta na
działania związane z promocją na wybranych imprezach
targowych” (w przypadku składania wersji papierowej ofertę należy
umieścić w zamkniętej kopercie (paczce) opatrzonej ww. opisem,
w przypadku korespondencji mailowej opis należy zawrzeć w tytule
maila).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Liczy się data i godzina wpływu oferty na adresy wskazane powyżej.
Osoba
wyznaczona
do Agata Bartoszek
kontaktu w sprawie zapytania a.bartoszek@rwj.com.pl
Lucyna Korzekwa
l.korzekwa@flucar.pl
Skrócony opis przedmiotu Przedmiot zamówienia stanowią działania związane z promocją
zamówienia
Flukar Sp. z o. o. na wybranych imprezach targowych, w tym:
zaprojektowanie, wykonanie, transport, montaż i demontaż stoiska
wystawienniczego, produkcję materiałów promocyjnych, spotów
reklamowych, tłumaczenie strony internetowej.
Miejsce realizacji zamówienia Zgodnie ze wskazanymi w załączniku nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

Nazwa kodu CPV

Celem zamówienia jest promocja marek produktowych JASOL
i REVLINE poprzez udział firmy Flukar Sp. z o. o. w wybranych
imprezach targowych
Przedmiot zamówienia stanowi:
- zaprojektowanie, wykonanie, transport, montaż, obsługa
techniczna i demontaż zabudowy stoiska wystawienniczego;
- produkcja materiałów informacyjno-promocyjnych;
- produkcja spotów i filmów reklamowych;
- tłumaczenie strony internetowe;
79956000-0
79970000-4
22460000-2
22000000-0
30190000-7
79530000-8
- usługi w zakresie organizacji targów i wystaw;

Termin realizacji umowy
Termin związania ofertą
Terminy płatności

Załączniki

- usługi publikacji;
- handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki;
- druki i produkty podobne;
- różny sprzęt i artykuły biurowe;
- usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych;
zgodnie z terminami odbywania się imprez targowych, ostatnia
usługa zakończona do dn. 15.10.2019 r.
Termin związania ofertą musi wynosić min. 90 dni od dnia upływu
terminu składania ofert
Na podstawie faktury z co najmniej 7 dniowym terminem płatności
wystawionej po zakończeniu danej imprezy targowej i podpisaniu
protokołu z dostaw i usług związanych z daną imprezą targową –
płatności tylko przelewem.
W przypadku usług i dostaw niezwiązanych bezpośrednio
z udziałem w danej imprezie wystawienniczej – na podstawie
faktury wystawionej po zrealizowaniu danej usługi/dostawy,
podpisaniu protokołu przez obie strony.
1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami
dotyczącymi wizualizacji
2. Wzór umowy z dostawcą
3. Wzór formularza oferty wraz ze wzorem „Oświadczenia o braku
powiązań osobowych i kapitałowych”
Warunki udziału w postępowaniu

Wymogi dotyczące uprawnień
do wykonywania określonej
działalności lub czynności,
zasoby kadrowe i techniczne

Wiedza i doświadczenie

Oferty
w
postępowaniu
mogą
składać
jedynie
dostawcy/wykonawcy
dysponujący
wymaganymi
prawem
uprawnieniami oraz potencjałem kadrowym i technicznym
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia
oraz znajdujący się w takiej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
która zapewnia rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy, w szczególności nie pozostający w stanie likwidacji czy
w toku postępowania upadłościowego.
W zakresie wiedzy i doświadczenia oferenci ubiegający się
o zamówienie są zobowiązani wykazać, że:
- wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym czasie co najmniej 2 usługi dotyczące organizacji udziału
firmy/podmiotu
publicznego
w
zagranicznej
imprezie
międzynarodowej (targi i wystawy) – o wartości co najmniej
45000 PLN netto każda (usługa zgodna z zakresem niniejszego
zamówienia);
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada doświadczenie
w opisanym zakresie oferent jest zobowiązany przedłożyć wykaz
zrealizowanych
inwestycji
wraz
z
referencjami
lub
poświadczeniami, że zostały one wykonane należycie. Wykaz
powinien zawierać datę realizacji zamówienia, podmiot na rzecz
którego zostało zrealizowane, przedmiot oraz wartość brutto;
Dodatkowo oferenci są zobowiązani do oferty załączyć co najmniej
dwa
projekty
stoiska
wystawienniczego
(wizualizacje)
uwzględniającego wymogi niniejszego zapytania – jedno dla stoiska
o wymiarach 12 m2 oraz drugie dla stoiska o wymiarach 30 m2 (typ

Wadium

stoiska – narożne lub otwarte z dwóch stron).
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania
ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego, prowadzony w BZ WBK o nr 49 1090
2590 0000 0001 3076 2390. Na poleceniu przelewu należy wpisać:
„Wadium – organizacja targów”. Wadium wnoszone w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć
w formie oryginału razem z ofertą, lecz w osobnej zewnętrznej
kopercie podpisanej „Wadium – organizacja targów”.
W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być
wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je
zatrzymać, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać
jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób
nieodwołalny,
bezwarunkowy
i
na
pierwsze
żądanie
Zamawiającego. Wadium takie musi obejmować cały okres
związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy,
o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina
wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach
określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zwraca wadium na rachunek bankowy, z którego

Pozostałe warunki

Warunki zmiany umowy

zostało wpłacone.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy
stanowiący załącznik nr 2 do zapytania, do której podpisania będzie
zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie wybrana
w postępowaniu.
Wszelkie działania promocyjne, w tym zabudowa stoiska musi
uwzględniać wymogi dotyczące oznaczenia wynikające z
dofinansowania projektu w ramach działania 3.3.3 POIR – Go to
Brand – wskazówki zawarto w załączniku nr 1.
Wykonawca będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny netto oferty
w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub wpłaty
gotówki zgodnie z warunkami wskazanymi we wzorze umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej
z podmiotem
wybranym
w
wyniku
przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie
pisemnego aneksu w następujących sytuacjach:
1) Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie
w następujących sytuacjach:
a) w
przypadku
wystąpienia
okoliczności
niezależnych
od wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem,
że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego
zawiniona,
b) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu
konkursu ofert oraz opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu
umowy,
c) wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. zmiany terminów, miejsc
odbywania się targów z przyczyn zależnych od organizatora lub
innych,
d) zawieszenia realizacji projektu przez Zamawiającego, z powodów
wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo
uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu
umowy. O zawieszeniu realizacji Zamawiający powiadomi
Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia,
e) w przypadku zmian w zakresie wybranych imprez targowych
zaakceptowanych przez instytucję pośredniczącą w udzieleniu
wsparcia (PARP).
2) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec
zmianom w następujących przypadkach:
a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT o kwotę wynikającą z tej
zmiany,
b) rezygnacja z części dostawy lub usług, jeśli taka rezygnacja
będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub
których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w
przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych
dostaw i usług,
c) naliczenie kar umownych zgodnie z zapisami wzoru umowy,
d) w przypadku zmian imprez targowych, ich terminu lub miejsca

zaakceptowanych przez instytucję pośredniczącą w udzieleniu
wsparcia (PARP).
3) Inne zmiany:
a) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny
lub zmiany obowiązujących przepisów,
b) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania
przedmiotu zamówienia,
c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania
umowy,
d) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej
zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej
dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie
zobowiązany,
e) zmiany w zakresie rzeczowym polegające na innej konfiguracji
parametrów np. w zakresie katalogów – inne ilości egzemplarzy dla
poszczególnych wersji językowych, objęcie jedną publikacja obu
marek itp. – w zależności od potrzeb Zamawiającego.
4) Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,
obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów
technicznych i jakościowych robót, zgodności z wymogami
prawnymi,
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Ocena Oferty
Kryteria
oceny
ofert Oferty spełniające wszystkie wymogi formalne oraz co do których
wraz z wagami punktowymi/ spełnione zostały warunki udziału w postępowaniu będą podlegać
procentowymi oraz punktacją ocenie pod kątem kryterium:
CENA brutto całego zamówienia, Zamawiający jest jednak
zobowiązany do podziału kwoty na poszczególne składniki
zamówienia – zgodnie z podziałem zawartym w formularzu
ofertowym w załączniku nr 3.
Opis sposobu przyznania Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
punktacji
Cena brutto musi uwzględniać całkowite wynagrodzenie
wykonawcy z tytułu realizacji umowy (w tym dostawę, rozładunek,
wniesienie i rozmieszczenie elementów zabudowy wg
projektu/uzgodnień, montaż, a także wszystkie podatki
i należności).
Oferty złożone w walucie innej niż polski złoty (PLN) przeliczone
zostaną na złotówki po kursie średnim NBP z dnia upublicznienia
zapytania ofertowego.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wykluczenia

1.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty
powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Oferent ma
obowiązek złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik do zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który
może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w
wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Realizacja przez Oferentów przedstawionego powyżej warunku
oceniana będzie na podstawie złożonego oświadczenia, którego
wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2.
Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni wykonawcy,
w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
zawieszono działalność gospodarczą. Warunek zostanie
zweryfikowany na podstawie wpisów w elektronicznych bazach
CEIDG/KRS, a w przypadku podmiotów zagranicznych na podstawie
oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.
OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniem dotyczącym braku powiązań
(zgodnie ze wzorem z załącznika nr 3 do niniejszego zapytania).
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
(wymagane referencje) oraz próbne 2 projekty stoisk wystawienniczych.
3. Potwierdzenie wniesienia wadium.
BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WYŻEJ WYMIENIONYCH ELEMENTÓW BĘDZIE SKUTKOWAĆ
ODRZUCENIEM OFERTY
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one
braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich
korekty/uzupełnienia/wyjaśnień, wyznaczając w tym celu termin 3 dni roboczych oraz wskazując
zakres wymaganych korekt/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować
odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze
formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty, w tym elementów
podlegających ocenie lub powodujących odrzucenie oferty. Wezwanie do uzupełnień będzie
wysyłane drogą mailową na adres wskazany w złożone ofercie.
Termin oceny ofert:
do 15.03.2018 r.
Postanowienia ogólne:
1.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem
zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2.
Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez
podawania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postepowaniu nie przysługują z tego tytułu
prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4.
Ze względu na charakter zamówienia – w ramach zamówienia nie ma możliwości składania
ofert częściowych.
5. Informacja o wyniku postępowania umieszczona na stronie internetowej www.flucar.pl, a także
w miejscach, w których upubliczniono zapytanie ofertowe.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany
do podpisania z zamawiającym umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania.
7. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający
dopuszcza możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który złożył kolejną ofertę
w stosunku do najkorzystniejszej.
5.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
7.
Wszelkie pytania związane z Zapytaniem Ofertowym przesyłać należy drogą e-mail na adresy
osób wskazanych do kontaktu w niniejszym zapytaniu. Spółka zastrzega sobie możliwość
pozostawienia bez odpowiedzi pytań, które wpłyną w terminie 3 dni roboczych lub mniej do upływu
terminu składania ofert. Odpowiedzi na pytania upublicznianie będą w terminie do 2 dni roboczych
od ich otrzymania za pośrednictwem strony internetowej www.flucar.pl – w zakładce PRZETARGI.
8.
Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie
przed upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia Zapytania
ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany lub uzupełnienia, informacja o tym fakcie
zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie www.flucar.pl w zakładce PRZETARGI oraz w innych
miejscach, w których nastąpiło upublicznienie niniejszego zapytania, a także przekazana wszystkim
Wykonawcom, którzy do tej pory złożyli oferty.
9.
W przypadku gdy zmiana Zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji ofert,
Zamawiający przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty jeżeli:
a) wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b) treść oferty nie odpowiada wymogom zapytania,
c) wykonawca zaoferował rażąco niską cenę,
d) oferta stanowi naruszenie uczciwej konkurencji.
13. Zamawiający unieważni postępowanie, w szczególności jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe zamawiającego,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bądź niedokonania
wyboru oferty i nie zawarcia umowy bez podania przyczyny.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania dokumentacji składanej w ramach
postępowania ofertowego, jak i wytworzonej w trakcie realizacji zamówienia do właściwych instytucji
upoważnionych do przeprowadzenia kontroli w ramach realizowanego projektu dofinansowanego
z Unii Europejskiej.

