Zapytanie ofertowe z dnia 7 września 2017 r. nr CM/322/STOISKO

W związku realizacją przez Connectmedica Sp. z o.o. projektu w ramach działania 3.2 Internacjonalizacja
MŚP, poddziałanie 3.2.2 Modele biznesowe - rozwojowa przedsiębiorstw, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, projektu „Rozwój firmy Connectmedica poprzez zwiększenie
eksportu” o numerze nr RPMA.03.02.02-14-6271/16, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
handlowej na:

1.

Zaprojektowanie i stworzenie zabudowy stoiska wystawienniczego

Opis zamówienia:
Zaprojektowanie i stworzenie zabudowy stoiska wystawienniczego.
Głównie założenia:
a) Powierzchnia stoiska: 6m2
b) Wysokość stoiska 2,30-2,50 m
c) Zabudowa stoiska umożliwia jego wielkokrotne wykorzystanie (min. 4 konferencje)
d) Zabudowana modułowa, umożliwiająca szybki montaż przez jedną osobę, bez wymaganego
specjalistycznego sprzętu montażowego
e) Zabudowa zawierająca torby transportowe lub casy umożlwiające transport lotniczy lub
samochodem o wielkości busa (typ. Peugeot Expert o wymiarach przestrzeni ładunkowej (L)2,4 m x
(W)1,2 m x (H) 1,2 m)
f) Zabudowa zawierająca tzw. kantorek jako pomieszczenie techniczne
g) Możliwość zainstalowania ekranu o wielkości do 65 cali
h) Oświetlenie ledowe z ukrytym okablowaniem
i) Podłoga
j) Sprzęt multimedialny umożliwiający prezentację rozwiązań IT na systemach iOS o przekątnej ekranu
ponad 10”
k) Termin realizacji: 5 październik 2017 r.

2.

Stworzenie zabudowy stoiska wystawienniczego

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
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3.

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.

Kryteria oceny i składanie ofert

Kryteria formalne:


Oferta złożona w terminie przewidzianym w zapytaniu



Oferta podpisana i opieczętowana



Oferta jasno identyfikująca oferenta i czytelna



Oferta kompletna złożona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.



Oferta tożsama z opisem zamówienia umieszczonym w punkcie 1

Oferty niespełniające powyższych kryteriów zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, pozostałe oferty
będą podlegać ocenie wg kryteriów opisanych poniżej.
Kryteria dopuszczające:


Spełnienie wymogów o których mowa w pkt 2 niniejszego zapytania (na podstawie oświadczenia
Oferenta),

Kryteria merytoryczne:


Cena netto 100%.

Cena netto powinna zawierać wszystkie opłaty przewidziane przez oferenta w tym zabudowę, systemy
multimedialny, torby transportowe/casy.
Punktacja dla kryterium – maksymalnie 80 punktów.
Pierwsza oferta otrzymuje maksimum punktów w danej kategorii a kolejna proporcjonalnie mniej według
schematu poniżej.
Dla kryterium ceny - cena najniższa 80 punktów, każda oferta droższa otrzymuje o tyle procent mniej
punktów o ile jest droższa od najtańszej złożonej oferty np. oferta najtańsza otrzyma 80 punktów, oferta
droższa o 10% od najtańszej otrzyma 72 punkty itd.
Punkty będą zaokrąglane zgodnie z zasadami matematyki do drugiego miejsca po przecinku.
W przypadku gdy dwie oferty zdobędą identyczną ilość punktów, wybrana zostanie oferta, która została
złożona wcześniej.
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Termin składania ofert:
Prosimy o odpowiedź do dnia 18 września 2017 włącznie, poprzez przesłanie skanu podpisanej i
opieczętowanej oferty na adres email: adrian.nocun@connectmedica.com oraz o przesłanie wersji
papierowej tożsamej z wersją elektroniczną w celach archiwizacyjnych na adres spółki, lub przez złożenie
wersji papierowej w siedzibie spółki pod adresem:
Connectmedica Sp. z o.o.
02-675 Warszawa
Ul. Wołoska 22
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania oferty w wersji elektronicznej przez Connectmedica
Sp. z o.o.
Wybór wykonawcy zostanie dokonany dnia 19 września 2017. Każdy z oferentów zostanie niezwłocznie
poinformowany o wynikach postępowania ofertowego.

Inne istotne informacje dotyczące postępowania:


Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do zamówienia nie
mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.



Kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia to „79956000-0 Usługi w zakresie organizacji
targów i wystaw”



Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyn.



Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.



Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.



Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.



Szacunkowa wartość oferty przekracza 50 tys. PLN.



Wymagany termin ważności oferty – co najmniej do 5 października 2017.



Niniejsze zapytanie umieszczono na stronie zamawiającego www.connectmedica.com oraz na
stronie https://www.funduszedlamazowsza.eu/zapytania-ofertowe.



Więcej informacji o profilu działalności firmy Connectmedica Sp. z o.o. można uzyskać na stronie
www.connectmedica.com



Planowany termin realizacji zlecenia: od podpisania umowy do 5 października 2017



Do niniejszego zapytania dołączono formularz oferty z którego należy obowiązkowo skorzystać.
Wersja w pliku Word jest dostępna na stronie https://www.connectmedica.com/kontakt



Do niniejszego zapytania dołączono wizualizację stoiska.
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Warunki zmiany umowy:


Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą wybranym w wyniku
niniejszego postępowania w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.



Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia czynników
zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego, takich jak: siła wyższa, nieprzewidziane warunki
pogodowe itd.

Osoba do kontaktu:
Adrian Nocuń adrian.nocun@connectmedica.com
Telefon: +48 22 894-06-30
Wszelkie zapytania w spawie niniejszego postępowania prosimy kierować na powyższy adres e-mail.
Dane zamawiającego:
Connectmedica Sp. z o.o.
02-675 Warszawa
Ul. Wołoska 22
NIP: 951-22-98-562
www.connectmedica.com

…………………………………………………………………………
Podpis

Załączniki:
1.
2.

Formularz oferty
Wizualizacja stoiska
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Załącznik 1
------------------------------------------Data, miejscowość
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nazwa, adres i NIP Oferenta
OFERTA
W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Connectmedica Sp. z o.o. z dnia 7 września 2017 o
sygnaturze CM/322/STOISKO przedstawiam ofertę na:

Zaprojektowanie i stworzenie zabudowy stoiska wystawienniczego
Oferta przygotowana na podstawie poniższych założeń:
a) Powierzchnia stoiska: 6m2
b) Wysokość stoiska 2,30-2,50 m
c) Zabudowa stoiska umożliwia jego wielkokrotne wykorzystanie (min. 4 konferencje)
d) Zabudowana modułowa, umożliwiająca szybki montaż przez jedną osobę, bez wymaganego
specjalistycznego sprzętu montażowego
e) Zabudowa zawierająca torby transportowe lub casy umożlwiające transport lotniczy lub
samochodem o wielkości busa (typ. Peugeot Expert o wymiarach przestrzeni ładunkowej (L)2,4
m x (W)1,2 m x (H) 1,2 m)
f) Zabudowa zawierająca tzw. kantorek jako pomieszczenie techniczne
g) Możliwość zainstalowania ekranu o wielkości do 65 cali
h) Oświetlenie ledowe z ukrytym okablowaniem
i) Podłoga
j) Sprzęt multimedialny umożliwiający prezentację rozwiązań IT na systemach iOS o przekątnej
ekranu ponad 10”
k) Termin realizacji: 5 październik 2017 r.

Nazwa usługi
Zaprojektowanie i stworzenie zabudowy stoiska
wystawienniczego

Ilość
sztuk
1

Cena netto
PLN

Cena
brutto PLN

CENA ŁĄCZNIE
Oferent wypełnia jedynie pola zaznaczone na biało, pola oznaczone kolorem szarym nie podlegają
edycji.

Oświadczam, że łączna cena netto _______________________ (proszę wpisać podsumowanie z pola
cena łącznie netto z tabeli powyżej) opłaty przewidziane przez oferenta w tym zabudowę, systemy
multimedialny, torby transportowe/casy.

Oświadczam, że między oferującym ______________________(proszę wpisać nazwę firmy) a
Connectmedica Sp. z o.o. nie zachodzą powiazania osobowe i/lub kapitałowe.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a
Wykonawcą, polegające na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % 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.
Niniejsza oferta jest ważna do dnia ____________________(proszę wpisać datę – wymagany termin
ważności oferty to nie krócej niż do 5 października 2017)

_____________________________
Podpis, pieczęć i data

Załącznik 2

