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ZAPYTANIE OFERTOWE

Określenie przedmiotu zamówienia:

Duży producent mebli firma Wintech Production Group Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty 
cenowej na zaprojektowanie oraz zabudowę powierzchni targowo-wystawienniczej stoiska 
targowego na targach M.O.W.2017 w bad Salzuflen-Niemcy dla projektu w programie Wniosek o 
dofinansowanie projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 „ Wsparcie Promocji oraz 
Internacjonalizacji Innowacyjnych Przedsiębiorstw” poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w 
promocji marek produktowych -  Go to Brand według poniższego opisu:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Na 220 metrach kwadratowych powierzchni targowo-wystawienniczej (stoisko typu cypel -  

patrz załączony plan) zaprezentowana zostaną meble produkowane przez firmę WINTECH 
sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia będą:

- projekt wykonawczy
- budowa, montaż i demontaż stoiska
- obsługa stoiska w trakcie imprezy

2. Koncepcja stoiska na podstawie załączonego planu podłogi powinna uwzględniać:
1) aranżację czterech pomieszczeń ekspozycyjnych,
2) otwartą przestrzeń wystawienniczą,
3) zaplecze socjalne,
4) dwuosobowe miejsce obsługi,
5) przygotowanie tablic informacyjnych, grafik na bazie systemu identyfikacji wizualnej 

zleceniodawcy,
6) przestrzeń do indywidualnych rozmów,
7) konstrukcję stoiska,
8) indywidualne oświetlenie,



9) zaplecze teleinformatyczne -  minimum 3 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem 
do Internetu,

10) sprzęt AGD -  ekspres do kawy, czajnik, lodówkę,
11) Podajnik z wodą 5 butli po 20 litrów.

3. Koncepcja w formie rysunków poglądowych i ewentualnych opisów słownych powinna być 
sporządzona również w języku angielskim celem akceptacji BHP jej u organizatora imprezy. 
Oferta, której koncepcja nie uzyska akceptacji BHP organizatora targów, nie będzie dalej 
rozpatrywana.

4. Dopuszczalne systemy zabudowy: Trisystem, płyty wiórowe, płyty OSB, sklejka drewniana.

5. Wszystkie stosowane systemy zabudowy jak i pozostałe wyposażenie powinny mieć 
aktualne dopuszczenia do stosowania ich w obiektach użyteczności publicznej.

6. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do obsługi stoiska w trakcie 
imprezy, a w szczególności do zapewnienia:
1. napojów -  woda gazowana i niegazowana, soki, napoje gazowane,
2. poczęstunku -  ciastka, cukierki, przekąski zimne i ciepłe,
3. stałego uzupełniania art. Wymienionych w punktach 1 i 2, każdego dnia trwania targów.
4. W ramach całej imprezy targowej Zleceniodawca planuje przyjąć na stoisku do 300 

gości.

7. Wykonawca zapewni transport mebli będących przedmiotem ekspozycji z siedziby 
Zamawiającego do stoiska targowego WINTECH, oraz transport ww. przedmiotów po 
zakończeniu targów do siedziby Zamawiającego. W ramach targów Zamawiający chce 
eksponować meble o łącznej objętości transportowej 50 metrów sześciennych.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania kalendarza montażu i demontażu 
ustalonego przez organizatora imprezy targowej.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ BEZWZGLĘDNIE:
1. Cenę netto wyrażoną w zł netto i brutto.
2. 5-6 rysunków koncepcji projektowej z ewentualnym opisem słownym.
3. Deklarację okresu ważności oferty.

Załącznik: PLAN STOISKA
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Kryterium wyboru oferty:

Kryterium oceny najkorzystniejszej oferty jest:

• Projekt graficzny stoiska spełniający wszelkie oczekiwania Zamawiającego -waga kryterium 
70%

• Cena całej realizacj¿(projekt, aranżacja, zabudowa) -waga kryterium 20%
• Wielkość żądanej zaliczki 10%

Każda oferta będzie oceniana według powyższego kryterium 

Sposób dokonania oceny:

Przesłane oferty będą oceniane według uzyskanej wagi kryterium:
• Najniższa cena osiąga 20 pkt co stanowi 20% wagi kryterium 

Liczona według wzoru :
P=(Cmin /Cof)*20pkt 
P-przyznane punkty
Cmin-cena najniższa z nadesłanych ofert 
Cof-cena badanej oferty

• Projekt spełniający wszelkie oczekiwania osiąga 70 pkt co stanowi 70% wagi kryterium
• Wielkość żądanej zaliczki osiąga 10 pkt co stanowi 10% wagi kryterium.

Liczone według wzoru:
P=(Zmin/Zof)* 1 Opkt 
P-ilośc punktów
Zmin-zaliczka minimalna z nadesłanych ofert 
Zof-zaliczka badanej oferty



Warunki udziału w postępowaniu:

Oferty mogą składać podmioty gospodarcze, których zakres obejmuje świadczenie usług 
określonych w przedmiocie zapytania ofertowego.

Wykonawca zapewni projekt z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego;
- cena projektu powinna obejmować łącznie wszystkie elementy zapytania ofertowego
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ostatecznego projektu po zaakceptowaniu oferty 

oraz otrzymaniu potwierdzenia płatności zaliczki od Zamawiającego na adres mailowy:

Termin płatności pozostałej części faktury nie może być krótszy niż 21 dni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzonego zapytania jeśli zmienią się ogólne obowiązujące przepisy prawa , lub z 
przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego udział w targach będzie niemożliwy (np. 
odwołanie imprezy targowej)

Zamówienie udzielane przez Wnioskodawcę nie może być udzielane podmiotom powiązanym 
z nimi osobowo lub kapitałowo:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
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

Oferent składając ofertę powinien złączyć oświadczenia, z którego wynika że powyżej 
wskazane powiązania nie mają miejsca

Ofertę proszę złożyć drogą mailową z adnotacją w temacie maila -„Oferta cenowa -  
zaprojektowanie oraz zabudowa stoiska targowego” do dnia 10 sierpnia 2017 do godz. 22.00 
na adres: wpg@wintech.pl

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: p. Elżbieta Marek , tel. 882 012 104.
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego 
zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub 
jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.

PRODUCTION GROUP SP. Z O.O.
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