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Rzeszów, 15.11.2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.06/2018 

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z punktem 6.5.2 Zasada konkurencyjności  „Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

Zamawiający 

Makarony Polskie Spółka Akcyjna 

ul. Podkarpacka 15A 

35-082 Rzeszów 

NIP: 8133278856 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Wiktor Daniłowski - w.danilowski@makarony.pl 

Tytuł projektu 

„Intensyfikacja ekspansji zagranicznej firmy "Makarony Polskie S.A." 

 

Numer projektu/Wniosku 

POIR.03.03.03-18-0012/18  

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składnia ofert 

Oferty należy składać do dnia 23.11.2018 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na adres zamawiającego lub dostarczona na adres e-

mail: w.danilowski@makarony.pl 

 lub na adres Zamawiającego. 

Informacja o ofertach częściowych i wariantowych 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 
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Warunki zmiany umowy 

Przewiduje się możliwość zmian warunków umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia 

 

1. Wynajem stoiska na targach GULFOOD – Dubaj 17-21 lutego 2019 o powierzchni 15 m2 

2. Zabudowa stoiska na targach GULFOOD – Dubaj 17-21 lutego 2019 

Wykonanie projektu wraz z zabudową powierzchni wystawienniczej (15 m2), w tym:  

− wykładzina 

− ścianki/panele modułowe reklamowe z nadrukiem treści zamawiającego 

− magazynek 

− 4 krzesła 

− Stolik 

− Lada o długości 1 metr z nadrukiem treści zamawiającego 

− Lada o długości 2 metry z nadrukiem treści zamawiającego 

− półki/gablota ekspozycyjna  

− oświetlenie konstrukcji wystawienniczej x 4 punktów 

− zapewnienie zasilania elektrycznego x 1 komplet 

− demontaż stoiska 

  

3. Wpis do Katalogu Targowego i Opłata rejestracyjna za udział w targach GULFOOD – Dubaj 

17-21 lutego 2019 

4. Panel promocyjny Marki Polskiej Gospodarki na targach GULFOOD – Dubaj 17-21 lutego 

2019 

Wykonanie indywidualnej zabudowy stoiska musi zawierać jednolite elementy dekoracyjne, tj. panel 

promocyjny Marki Polskiej Gospodarki zgodny z projektem zamieszczonym na stronie MR 

(https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-

eksportu/#Marka%20Polskiej%20Gospodarki). 

 

Kod i nazwa CPV 

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 
79930000-2 - Specjalne usługi projektowe 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Wykonanie przedmiotu zamówienia do: 

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Marka%20Polskiej%20Gospodarki
https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Marka%20Polskiej%20Gospodarki
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1. Zabudowa stoiska na targach GULFOOD – Dubaj 17-21 lutego 2019  – dwa dni przed terminem 

rozpoczęcia imprezy targowo-wystawienniczej 

2. Panel promocyjny Marki Polskiej Gospodarki na targi GULFOOD – Dubaj 17-21 lutego 2019 – 

dwa dni przed terminem rozpoczęcia imprezy targowo-wystawienniczej 

 

Warunki udziału i opis sposobu dokonania oceny 

Wiedza i doświadczenie 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

 

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia. 

b) Posiadają potencjał ekonomiczny i finansowy pozwalający na wykonanie zamówienia. 

c) Posiadają odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia 

d) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu zawodowym. 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  okres  prowadzenia  

działalności  jest  krótszy  w  tym  okresie 3 usługi o tożsamym zakresie oraz przedstawi wizualizację 

stoiska zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursowego  

 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie  

− oświadczenia Oferenta stanowiącego załącznik nr 1 

− wykazu wykonanych usług wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały  

wykonane w sposób należyty 

 

Wykluczenia 

 

Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci:  

1. w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 

2. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

3. którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji, 
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) 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, 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, 

zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu. 

 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie oświadczenia Oferenta 

stanowiącego załącznik nr 2. 

 

Ocena oferty 

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

C - cena 70%.  

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena netto. 

C = Cena netto najtańszej oferty/Oferowana cena netto x 70pkt 

  

P - termin płatności 30%  

W kryterium ma miejsce analiza zadeklarowanych dni kalendarzowych  

Do 14 dni – 0 pkt 

14-30 – 15 pkt 

31 i więcej – 30 pkt 

 

Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według 

poniższego wzoru: 

 

 L = C + P  

 

gdzie:  

L – całkowita liczba punktów,  

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,  

P – punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności”,  

 

Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów wg powyższych 

kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą. W przypadku gdy 

najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące przedmiotem 

zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami. 
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Załączniki 

Załączniki do zapytania: 

1.Wzór oświadczenia o zdolności do wykonania zamówienia 

2.Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta 

1. Oferta z wyceną, 

2. Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia, 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

4. Wykaz wykonanych usług wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały  

wykonane należycie 

5. Wstępna wizualizacja stoiska zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursowego 

 

 

 


