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                                               Gdańsk, dnia 09.10.2018. 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawcy zadania nr 5  realizowanego w ramach projektu „Promo-

cja polskiej marki firmy Tenistal Sp. z o.o. Sp.k. na zagranicznych rynkach docelowych”. Przedsiębiorstwo 

realizujące projekt ubiega się o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie 

innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych 

przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. 

 

Dane Zamawiającego 

Tenistal Sp. z o.o. Sp.k. 

Leszka Białego 21, 80-353 Gdańsk 

Adres korespondencyjny 

Tenistal Sp. z o.o. Sp.k. 

Domachowo 19, 83-041 Mierzeszyn 

NIP 5842734515 

 

Kod CPV  79950000-8 usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 

Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe na stronie zamawiającego : www.boxtainer.pl 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z organizacją sto-

iska i reklamą w mediach targowych na targach Bygg Reis Deg 2019 w Norwegii.  

a) minimalna powierzchnia stoiska 

b) wyposażenie dodatkowe – telewizor z wejściem HDMI 
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2. Zamówienie ofertowe dotyczy całości zamówienia. Tym samym oferty cząstkowe nie będą 

przyjmowane i rozpatrywane. 

3. Ostateczny termin wykonania zamówienia:  31.10.2018 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełnień w wykonaniu usługi. 

 

II. Warunki składania ofert w postępowaniu 

1. Złożona oferta musi zawierać pełną nazwę, dokładny adres wykonawcy, NIP, REGON, nr tele-

fonu, adres e-mail, adres strony internetowej 

2. Oferty należy przygotować na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do ni-

niejszego zapytania ofertowego 

3. Zezwala się na dołączenie do oferty załączników, które zdaniem Oferenta mogą dostarczyć 

Zamawiającemu dodatkowych informacji przydatnych do badania i oceny otrzymanych ofert. 

4. Termin składania oferty: do dnia 24.10.2018  

5. Oferty należy składać w języku polskim 

6. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty. 

7. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

 

III. Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

3. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do archiwizowanie dokumentacji związanej z zamówie-

niem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

 

IV. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający dokona oceny ofert, które spełniają wszystkie przedstawione w niniejszym zapytaniu 

ofertowym warunki na podstawie następującego kryterium: 

1. Cena całkowita brutto  – waga 70% (max. 70 punktów) 

2. Termin realizacji  – waga 30% (max. 30 punktów) 

Cena (netto w przypadku polskich dostawców/brutto w przypadku zagranicznych dostawców) – ocena 

polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej, gdzie oferta z najniższą ceną otrzy-

ma 1 punkt a następnie zostanie przemnożona przez wagę 70% 

Termin realizacji – ocena polega na obliczeniu ilorazu oferowanego terminu realizacji zamówienia do 

terminu najdłuższego, gdzie oferta z najkrótszym terminem uzyska 1 punkt a następnie zostanie 

przemnożona przez wagę 30% 
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Za  najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów. Ceny 

podane w walucie obcej zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia terminu wpły-

wu ofert.  

V. Warunki podpisania umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

2. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy. 

3. Wszystkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Oferent. 

 

VI. Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana po-

wszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przed-

miotu umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia wykonania umowy 

w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku działania siły wyższej. 

 

VII. Wykluczenia 

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zama-

wiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, polegające w szczegól-

ności na: 

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

b) Posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,  

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,  prokurenta, peł-

nomocnika, 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej w stosunku do 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. 
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VIII. Dane kontaktowe w sprawie zapytania ofertowego 

biuro@boxtainer.pl 

Zamawiający zaznacza, że nie udziela żadnych informacji drogą telefoniczną. Wszelkie zapytania na-

leży kierować drogą elektroniczną na podany powyżej adres. 

 

IX. Załączniki do zapytania ofertowego 

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych. 
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