
Warszawa, 16,08.2017

Zapytanie ofertow e ZO l 01 l 2017

W związku z realizacją projektu pt. ,,Rozwój działalności eksportowej firmy Flesz"
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i
przedsiębiorczości, działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, poddziałanie 3.2.2 Modele
biznesowe, Zamawiający o głasza po stępowanie w trybie zapytaniaofertowe go na zakup :

Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej na targi CMS Berlin- 19-22 wrzesień
20t7, Niemcy.

1. Zamawiający:

"FLESZ" SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĘ
UL. CIEŚLEWSKICH 25F
03-017 WARSZAWA
NIP: 1180142079

2. Opis przedmiot zamówienia.

Kod Wspólnego Słownika Zamowien CPV:
79956000-0 Usługi w zakresie organizacjt targów i wystaw

Przędmiotem zamówienia jest zabudowa stoiska firmy Flesz o powierzchni 28 m2 na
targi CMS Berlin- 19-22 wrzesień 2017, Niemcy według załącznlka nr 3 i 4. Oferta ma
polegać na wykonanie kompletnego stoiska z matęriałów własnych dostawcy wraz z
transportem i instalacją na terenie targów oraz demontażem po targach. Szczegóły dotyczące
zabudowy:

- powierzchnia zabudowy 28m2^

- matertał ściany: płyta GK orazpłyta OSB na kątownikach metalowych,
- wykończenie ściany: gładź szpachlowa z malowaniem,
- podłoga: płyta laminowana,
- wykonanie grafiki wTazz wyklejeniem zgodnie z projektem,
- zapewnienie przyłącza elektryczne ok. 6 KW wraz z rozprowadzęnlem,
- dostawa wraz z montażem punktów świetlnych zgodnie z projektem,
- wykonanie i podwieszenie banera w 3 punktach podwieszenia,
- ladalbarek zlaminatu z\ podświetleniem,
- pułki szklane na ekspozycję zgodnie z projektem wtaz z podświetleniem LED,
- wyposazenie stoiska: 3 stoły okrągłe z 3 krzesŁami kńdy, na zapleczu stolik
techniczny z szaką na materiały reklamowe, mała lodówka.
- w ramach umowy Oferent zapęwrrta 1 transport ekspozycji zamawlającego w ilości:
1 paleta EUR z Warszawy do Berlina.



3. Warunki udziału w postępowaniu.

Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczone oferenci spełniający wszystkie następujące
warunki:

a) Brak powiązania kapitałowego lub osobow€go z Zamawiającym. O udzielenie
Zamowięnia nie mogą ubiegać się Oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z
Zamawialącym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powtązania mtędzy ZamawiĄącym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowtązań w imieniu ZamawiĄącego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą,polegającę w szczególności na:

- uczestntczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,- pełnieniu funkcji członka
or ganu nadzorc ze go Iub zar ządzĄ ąc e go, pro kurenta, p ełno mo cnika,
- pozostawaniu w zńązkumałżeńskim, w stosuŃu pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonvwania oceny spełniania tego warunku:

Ocena spełnienia wyżęj wymienionego warunku udziału w postępowaniu zostanie
przeprowadzona na podstawie anaIizy następujących dokumentów przedstawionych przęz
Oferenta * Oświadczenie o braku występowania powiązafi z Zamawiającym według
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

b) Oferent posiada doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia co
najmniej od 3 lat.

OPis sposobu dokon}rwania ocen}, spełniania tego waruŃu:

Ocena spełnienia v,yżęj wymienionego warunku udziału w postępowaniu zostanie
Przeprowadzona na podstawie analizy następujących dokumentów przedstawionych ptzez
Oferenta - Formularz ofertowy złożony przęz Ofęrenta według wzoru stanowiące go załącznlk
rlr 2 do niniejszego zapltania ofertowego.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

a) zabudowa stoiska do 18.09.2017 r.

b) demontaż stoiska od 22.09.2017 r. od godziny 18:00 do 23.09.2017 r.

5. Opis sposobu przygotowania oferĘ

Oferent powinien stworzyc
zapytanla ofertowego

ofertę według wzoru będącego zńącznikiem nr 2
na całość zamówienia z podaniem ceny każdej pozycji.

do
PodnleJSzego



uwagę brane będą wyłącznie oferty dotyczące całościowego wykonania zamowienia (pod
uwagę nie będą brane oferty częściowe i wariantowe).

Oferta powinna mieć:
- zawlętac nazwę firmy, adres lub siedzibę NIP, oferenta, osobę do kontaktu,
- posiadać datę ważności oferty,
- posiadaó datę sporządzenia,
- posiadać termin rea7tzacji oferty,
- zawierac termin i warunki płatności,
- zawęrac cenę całkowitą (netto i brutto) w PLN oraz zawierać cenę dlakażd€1
pozycji zamówienia (netto i brutto) w PLN, gdy zamówienie zawiera kilka
pozycji,
- podpisana czytelnie przęz oferenta.

Ofefia powinna być ważna, co najmniej 14 dni kalęndarzowych od terminu
zakończenia składania ofert.

W toku badania i oceny ofęrt Zamalviający możę żądać od oferentów wyjaśnień
doty czący ch treści złożony ch ofert.

6. Miejsce oraztermin składania ofert

Termin składania oferl upływa w dniu: 23.08.2017, o godz.16:00.
Ofeńy złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upłyrvem tetminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Oferta może by ć przesłana:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.russek@flesz.net.pl
- listownie na adres pocztowy siedziby firmy lub osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie
firmy:

"FLESZ" SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCĘ
UL. CIESLEWSKICH 25F
03-017 WARSZAWA
z dopiskiem: oferta nazapytanie ofertowe ZOl01l20I7

7. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny waznych ofert na podstawie następujących kry,teriów:

CENA CAŁKOWITA NETTO (PLN) - 100,ń

Sposób oceny - punktacja będzie ptzyznawana wg wzoTu:

((cena całkowita netto minimalnej oferty)l(cena całkowita netto oferly rozpatrywanej)) * 100

* waga: uzyskana ilość punktów



- waga: 1,0

- maksymalna liczbapuŃtów: 1 00 pkt.

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferĘ

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną podane nĄpóźniej dniu 25.08.2017
r. w siedzibie firmy. Oferent oferujący najkorzystniejszą ofertę zostanie o tym powiadomiony
drogą telefoniczną lub drogą mailową.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

W razię pytań dodatkowych informacji udziela
5 01 13 07 82 oraz adresem email : m.russek@fl esz.net.pl

Maciej Russek pod numerem telefonu
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(podpis i pieczątka fi rmowa)

Załącznikiz

- Załącznlk nr 1 Oświadczentę o braku występowaniapowiązahzZamawiaj1cym,
- Załącznlk nr 2 Formularz ofertowy,
- Załącznik nr 3- Wizualizacja stoiska A,
- Zńączniknr 4 - Wizualizacja stoiska B,


