Skawina, 24.01.2020

ZPH Frezwid sp.j.
ul. Piłsudskiego 7”B”
32-050 Skawina

Zapytanie ofertowe 1/2020
W związku realizacją projektu: „Wdrożenie planu działalności międzynarodowej spółki
FREZWID w zakresie rozwoju eksportu na obecnych i nowych rynkach zagranicznych – ETAP
w

II”

ramach

projektu

REGIONALNEGO

PROGRAMU

OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020; zwracamy się z prośbą o
przedstawienie oferty usługi dotyczącej zabudowy powierzchni wystawowej na targach
FENSTERBAU FRONTALE 2020 w Norymberdze.
I.

Zamawiający:
ZPH Frezwid
ul. Piłsudskiego 7”B”
32-050 Skawina
NIP: 6792099884

II.

Opis przedmiotu zamówienia:

Firma poszukuje wykonawcy, który zajmie się zaprojektowaniem i wykonaniem stoiska na
targach FENSTERBAU FRONTALE 2020 w Norymberdze.
III.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie stoiska oraz jego wykonanie wraz z transportem
elementów zabudowy.
•

Wielkość stoiska: 20 m2

W skład zabudowy stoiska wchodzi:
•

Wykładzina, instalacja elektryczna wraz z oświetleniem

•

Zabudowa z płyty wiórowej laminowanej MDF z konstrukcją stalową lub aluminiową.

•

Wyposażenie stoiska: meble, witryny, lada, grafika drukowana na folii

•

Na stoisku musi być wyznaczone miejsce tzw. zaplecze, w którym znajdzie się blat
roboczy, zlew, lodówka, regał, kosz, wieszak, tv

IV.

Warunki udziału w postępowaniu:

Wiedza i doświadczenie - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym
zakresie.
Potencjał techniczny – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie,
potencjalny wykonawca może dostarczyć przykłady swoich projektów.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych
warunków w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w
tym zakresie.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ZAKŁAD PRODUKCYJNOHANDLOWY FREZWID MARTA OSTROGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy ZAKŁAD PRODUKCYJNOHANDLOWY FREZWID MARTA OSTROGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA lub osobami
wykonującymi w imieniu firmy ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY FREZWID
MARTA OSTROGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b)
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa, 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. Oferty
niespełniające tego kryterium nie będą podlegać ocenie (oferty wykluczone). W celu
potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz
z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 1 do
zapytania.
V.

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać do dnia 18.03.2020 na miejscu odbywania się targów.
Demontaż stoiska: 22.03.2020

VI.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić i złożyć do dnia 07.02.2020 do godz. 15.00. Ofertę należy dostarczyć
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: joanna.zawila@frezwid.com.pl lub pocztą
na adres: ZPH Frezwid, ul. Piłsudskiego 7”B”, 32-050 Skawina z dopiskiem: projekt 3.3.2
stoisko FENSTERBAU FRONTALE 2020.
Oferty po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania
ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku analizy ofert, zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień treści złożonej oferty.
VII.

Forma składania ofert:

Ofertę należy przygotować w formie pisemnej wraz z danymi adresowymi oferenta oraz
czytelnym podpisem wraz ze wskazaniem daty sporządzenia. Oferent może, a wręcz powinien
przedstawić wszelkie dodatkowe pliki, informacje, wskazujące jego korzystniejszą i
atrakcyjniejszą ofertę.
VIII.

Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert:
Cena – 100%

Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium
Gdzie:
Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n
Dla porównania ofert brana będzie pod uwagę cena netto określona w ofercie.
IX.

Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Joanna Zawiła pod numerem telefonu 664-407-206
oraz adresem email: joanna.zawila@frezwid.com.pl

X.

Załączniki:
•

Załącznik nr. 1 – Oświadczenie o braku powiązań.

