Osielsko, dnia 3 stycznia 2020 roku
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zaprojektowania oświetlenia i oprawy dla stoiska targowego przeznaczonego na
targi EuroShop w Niemczech 2020.
1. Zamawiający
Triss – S. Marciniak Spółka Jawna
Ul. Szosa Gdańska 34
86-031 Osielsko
NIP: 5541050354
REGON: 091286511
kontakt: triss.innowacje@gmail.com
2. Przedmiot zamówienia
a. Przedmiotem zamówienia udzielonego w trybie „Rozeznania rynku” (dalej:
zapytanie ofertowe) jest wykonanie projektu oświetlenia i oprawy wraz z jego
późniejszym wdrożeniem na czas imprezy targowej EuroShop w Duseldorfie,
Niemcy 2020. Do wykonania będą następujące elementy:
•

Projekt oświetlenia (dobór lamp, źródeł światła, rozmieszczenie)

•

Wykonanie wizualizacji

•

Obliczenie natężeń światła

3. Dodatkowe informacje
a. Kategoria zamówienia: usługi
b. Miejsce realizacji zamówienia:
•

Województwo: Kujawsko-Pomorskie

•

Powiat: bydgoski

•

Miejscowość: Osielsko

c. Wspólny Słownik Zamówień:
i.
ii.
iii.
iv.

44210000 - Konstrukcje i części konstrukcji
32351200 - Ekrany
31500000-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31524200-7 – Oprawy oświetleniowe ścienne

Warunki udziału w postępowaniu
a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający łącznie
następujące warunki:
a.
Dysponują
odpowiednim
potencjałem
technicznym
i
doświadczeniem do wykonania zamówienia (sposób dokumentacji:
oświadczenie).
b. znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia (sposób dokumentacji: oświadczenie).
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Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są podmioty nie powiązane
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (sposób dokumentacji: oświadczenie).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
podmiotem, a wykonawcą, polegające na:
•

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,

•

posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, o ile niższy
próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony
przez IZ PO

•

pełnieniu
funkcji
członka
organu
nadzorczego
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

•

pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym z
Zamawiającym, 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.

lub

5. Sposób, miejsce i termin składania ofert
a.
b.
c.

d.

Ostateczny termin składania ofert upływa 13 stycznia 2020 roku, o godz.
12:00.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.
Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty sporządzone na innym formularzu
nie będą rozpatrywane. Wszystkie strony oferty należy zeskanować i wysłać na
adres mailowy podany w punkcie e, lub dostarczyć osobiście w siedzibie firmy
zgodnie z adresem podanym w punkcie 1.
Oferta musi zawierać:
i.

Pieczątkę firmową oferenta (każda strona);

ii.

Datę sporządzenia oferty;

iii.

Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP;

iv.

Osobę do kontaktu w sprawie oferty;

v.

Cenę netto za każdy element zamówienia;

vi.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z Zamawiającym;

vii.

Załączniki
potwierdzające
w postępowaniu;

viii.

Czytelny podpis oferenta (każda strona).

spełnianie

warunków

udziału

e. Ofertę
należy
przesłać
pocztą
elektroniczną
na
adres:
triss.innowacje@gmail.com, lub dostarczyć osobiście w siedzibie firmy zgodnie z
adresem podanym w punkcie 1.
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f.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W tym celu
musi złożyć do Zamawiającego w formie mailowej oświadczenie (skan
podpisanego dokumentu) o wycofaniu oferty.

g. Dopuszcza się produkty o parametrach równoważnych lub lepszych od
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
h. Niniejsze Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie
oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać w Postępowaniu
w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski.
i.

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówienia: Krystian Guzek, nr
telefonu: 728322303. Zapytania dot. Zamówienia prosimy wysyłać na adres
mailowy: triss.innowacje@gmail.com, jednak nie później niż 72 godziny przed
terminem składania ofert

6. Kryteria oceny ofert
a.

Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie
następujących kryteriów:
i.

b.
c.

koszt netto (C) – waga 100%

Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia
poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium koszt netto. Ocenie
podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana
ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania
punktów są następujące:
i.

Kryterium „Cena netto (C)”:
•

Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów;

•

Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po
przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

(X/Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty
7. Informacja o ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty
a.

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert przystąpi do ich oceny.

b.

Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta
wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferent zobowiązany jest do udzielenia
wyjaśnień w terminie 1 dnia (24 godzin) od otrzymania wezwania do wyjaśnień,
przy czym wezwanie i wyjaśnienia mogą być realizowane drogą elektroniczną
(poprzez pocztę e-mail).

c.

Oferta może zostać odrzucona w przypadku, gdy zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.

d.

Przez rażąco niską cenę rozumie się cenę, która stanowi do 50% kwoty, jaką
Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na zamówienie. W przypadku, gdy cena
oscyluje w przedziale powyżej 50% do 70% kwoty, jaką Zamawiający miał zamiar
przeznaczyć na zamówienie, wówczas oferent może zostać wezwany do
wyjaśnień w tym zakresie.
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e.

Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za
pomocą poczty elektronicznej.

f.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o
tym fakcie wszystkich Wykonawców, poprzez kontakt wskazany przez Oferenta w
załączniku nr.1 do zapytania ofertowego.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego
lub udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.
9. Jeżeli w niniejszej dokumentacji występują nazwy własne lub ściśle określone
parametry, wówczas należy założyć, że wymagany jest element o parametrach
podobnych lub równoważnych do wskazanego.
10. Zmiany umowy
a.

b.

Zmiany umowy mogą dotyczyć:
i.

terminów realizacji zdania;

ii.

wydatków na poszczególne zadania;

iii.

zakresu realizowanych zadań;

iv.

innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i
mających wpływ na osiągnięcie jego celu.

Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany
umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia
na realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy strona inicjująca będzie
zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących informacji na temat
wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w
kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.

11. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres mailowy wskazany
w punkcie 1 jako adres do kontaktu nie później, niż 72 godzin przed terminem składania
ofert.
Kontakt w sprawie zamówienia: triss.innowacje@gmail.com
12. Termin związania ofertą: 30 dni.
13. Załączniki
Uwaga: wszelkie załączone dokumenty lub wzory dokumentów oraz informacje w nich zawarte są częścią
zapytania ofertowego i należy je traktować jako jego równoważną część w całości skierowaną do wykonania.

Załącznik nr 1 – Wzór oferty
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ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR OFERTY
Dotyczy zaprojektowania oświetlenia i oprawy dla stoiska targowego przeznaczonego na
targi EuroShop w Niemczech 2020.
Zamawiający

Triss – S. Marciniak Spółka Jawna
Ul. Szosa Gdańska 34
86-031 Osielsko
NIP: 5541050354
REGON: 091286511
KRS: 0000112690
kontakt: triss.innowacje@gmail.com

Wykonawca
Adres
NIP
Regon/Pesel
Numer telefonu/fax
Osoba do kontaktu
Zaprojektowanie oświetlenia i oprawy dla stoiska targowego przeznaczonego na targi
EuroShop w Niemczech 2020.
Cena netto
VAT
Cena brutto
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Przystępując do udziału w postępowaniu, oświadczamy, że:
1) Posiadamy wymaganą wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
2) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania
zamówienia;
3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) Nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między podmiotem, a wykonawcą, polegające na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
c. pełnieniu funkcji członka
prokurenta, pełnomocnika,

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

5) Nie pozostajemy w takim stosunku prawnym lub faktycznym z Zamawiającym,
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 drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
6) Zapoznaliśmy się z całością dokumentacji dla zapytania ofertowego, akceptujemy
jej treść i zobowiązujemy się zrealizować wskazany tam zakres na opisanych
warunkach, zgodnie ze złożoną ofertą. Treść zapytania ofertowego oraz warunki z
niego wynikające stają się integralną częścią niniejszej oferty.
Data i podpis

Strona | 2

