ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 25.04.2017
I.

ZAMAWIAJĄCY

Lech Kostyszak Design z siedzibą w Gęsiniec, ul. Tęczowa 24, 57-100 Strzelin, posiadający NIP:
9141522283, REGON: 021391659, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, reprezentowaną przez – Właściciela Lecha Kostyszaka
II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem Zamówienia jest międzynarodowy transport eksponatów firmy Lech Kostyszak
Design na targi International Contemporary Furniture Fair, New York 2017 w ramach projektu
Internacjonalizacja firmy Lech Kostyszak Design na rynkach USA, Włoch i Niemiec poprzez
udział w zagranicznych targach meblarskich. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach", Działania 3.3:
„Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw", Poddziałania
3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand".
2. Kod CPV: 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów), 60400000-2
Usługi transportu lotniczego, 60100000-9 Usługi transportu drogowego, 60161000-4 Usługi w
zakresie transportu paczek.
III.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

A. Targi International Contemporary Furniture Fair, New York 2017, odbywają się w dniach 2124 Maja 2017
B. Kierunek New York:
1. Załadunek eksponatów w siedzibie firmy (Gęsiniec, ul. Wolności 7, 57-100 Strzelin) i
rozładunek na targach (Jacob K. Javits Convention Center, 655 W 34th St, New York, NY
10001, USA).`
2. Załadunek eksponatów może nastąpić nie wcześniej niż 5-ego maja 2017. Ładunek musi być
dostarczony na targi 19 maja 2017 o godzinie 12:00 (czasu lokalnego).
3. Ładunek:
a. Jedno pudło 2m x 1m x 0,9m (wysokość). Waga po 300kg. Zawartość drewniana
wanna.
b. Jedna pudło 3,1m x 1,4m x 1,2m (wysokość). Waga 700kg. Zwartość elementy
zabudowy stoiska oraz eksponaty: rower drewniany i 6 umywalek drewnianych,
materiały promocyjne.
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C. Kierunek Gęsiniec
1. Załadunek na targach (Jacob K. Javits Convention Center, 655 W 34th St, New York, NY
10001, USA) i rozładunek w siedzibie firmy (Gęsiniec, ul. Wolności 7, 57-100 Strzelin)
2. Załadunek eksponatów może nastąpić nie wcześniej niż 24 maja 2017 o godz. 16:00 (czasu
lokalnego) i nie później niż 25 maja 2017 o godz. 12:00 (czasu lokalnego). Ładunke musi być
dostarczony do siedziby nie później niż 25 czerwca 2017.
3. Ładunek (zastrzegamy prawo do zredukowania ładunku bez podawania przyczyny).
a. Jedno pudło 2m x 1m x 0,9m (wysokość). Waga po 300kg. Zawartość drewniana
wanna.
b. Jedna pudło 3,1m x 1,4m x 1,2m (wysokość). Waga 700kg. Zwartość elementy
zabudowy stoiska oraz eksponaty: rower drewniany i 6 umywalek drewnianych,
materiały promocyjne.
D. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
E. Miejsce realizacji projektu: województwo dolnośląskie, Gęsiniec Tęczowa 24, 57-100 Strzelin.
F. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe przy załadunku,
transporcie, rozładunku i przemieszczania ładunku.
G. Wykonawca zapewnia personel, oprzyrządowanie i środki transportu niezbędne do wykonania
zamówienia.
H. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów dotyczących wykonania usług wraz
z dowodami wykonania usługi. Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania
protokołu przyjmie go lub zgłosi uwagi. Zaakceptowany bez uwag protokół będzie stanowił
podstawę do wystawienia faktury.
I.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy zgodnie z kosztami poniesionymi przez
Wykonawcę uwzględnionymi w ofercie

IV.

KRYTERIA FORMALNE

1. Oferent z chwilą złożenia oferty powinien posiadać
a) akredytację na targi ICFF;
b) posiada ubezpieczenie transportowe na kwotę minimum 1 000 000 EUR;
c) oddział lub przedstawicielstwo w USA;
d) przynajmniej 10-letni świadczenia międzynarodowych usług transportowych na rynku
polskim.
2. Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.
3. Oferent składa zobowiązanie spełnienia warunków formalnych i gotowość do realizacji usług
na formularzu ofertowym (załącznik do zapytania ofertowego).
4. Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się
o przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania.
V.

KRYTERIA WYBORU

1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
Kryterium

Maksymalna

Sposób wyliczenia punktów

liczba punktów
Cena (C)

100

Cena oferty najtańszej
× 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy

wynik

powyższego

działania

zostanie

zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Łączna maksymalna 100

Suma punktów za cenę i termin realizacji zamówienia.

liczba punktów
3. Gdy oferty będą zbliżone pod względem gospodarczym, zostanie wybrana oferta najbardziej
korzystna w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat, m.in. dbanie o środowisko,
minimalizacja zużycia papieru, stosowania podpisu elektronicznego itp.
VI.

OFERTA

1. Wymagania podstawowe:
a) oferta powinna być sporządzona wg wzoru formularza oferty;
b) oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania.
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2. Cena:
a) Wycena musi zawierać koszty oczekiwania na rozładunek, rozładunku na targach,
przemieszczanie ładunku na targach, wszelkich opłat związanych z odprawą celną
wywozową i wwozową.
b) oferta powinna zawierać cenę netto i brutto;
c) cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
3. Forma: oferta, zawierająca podpisy zgodnie z reprezentacją podmiotu, powinna być
sporządzona w języku polskim oraz przesłana na adres e-mail: lkostyszak@uniquewood.pl.
4. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.
a. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
przedmiotowego zapytania ofertowego,
b. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest: Lech Kostyszak,
c. Pytania muszą być wysłane na adres e-mail: lkostyszak@uniquewood.pl
5. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy – zgodny z załącznikiem do niniejszego zapytania;
b) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów formalnych.
VII.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Termin złożenia oferty upływa w dniu 04.05.2017
2. Oferta

może

być

przesłana

za

pomocą

poczty

elektronicznej

na

adres:

lkostyszak@uniquewood.pl do dnia 04.05.2017.
VIII.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku
niniejszego zapytania.
2. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez
podawania przyczyn.
3. Informacje na temat zakresu działalności firmy Zamawiającego dostępne są na stronie
internetowej uniquewood.pl.
IX.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Formularz ofertowy.
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