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Warszawa, 27.11.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2017 

na transport eksponatów na trasie Warszawa-Kolonia-Warszawa oraz obsługę spedycyjną 

 w związku z udziałem VZÓR Sp. z o.o. w targach IMM Kolonia 15-21.01.2018 r. 

w związku z realizacją projektu 

pn. „MIĘDZYNARODOWA PROMOCJA MARKI "VZÓR" I KOLEKCJI FOTELI ROMAN 

MODZELEWSKI I CZESŁAW KNOTHE ORAZ ROZWÓJ EKSPORTU W FIRMIE  

VZÓR SP. Z O.O.” o numerze POIR.03.03.03-14-0065/17 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: 

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3: Wsparcie promocji oraz 

internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

VZÓR Sp. z o.o. 

ul. Dzika 19/23 lok. 5, 00-172 Warszawa 

Telefon:+48 691 712 626 

Email: michal.woch@vzor.com / vzor@vzor.com 

NIP: 1070009627 

 

1. Termin realizacji zamówienia: 

• odbiór załadunku, transport do Kolonii oraz dostarczenie na stoisko do 13.01.2018 r. 

• transport powrotny do magazynu Zamawiającego w Warszawie do 23.01.2018 r. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest : 

transport oraz składowanie elementów ekspozycyjnych na targi IMM Kolonia, styczeń 2018. 

- 4 palety, ok. 300 kg łącznie, 

- odbiór, transport do Kolonii i transport z powrotem z Warszawy (adres odbioru i dostarczenia nasz 

magazyn z ul. Anny German 15, Warszawa), 

- dostarczenie na stoisko w Hali 2.2, 

- magazynowanie palet i pustych kartonów (2m.kw), 

- obsługa spedycyjna na targach. 
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Kod CPV: 

63520000-0 - (usługi agencji transportowych) 

 

Zamawiający informuje, że usługa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia będzie 

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: 

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3: Wsparcie promocji oraz 

internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. 

 

3. Tryb udzielania zamówienia: 

 

• Zamówienie będzie udzielone na drodze postępowania ofertowego. 

• Zamówienie będzie udzielone w trybie zasady konkurencyjności 6.5.2 Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 

• Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, dopuszcza 

jednocześnie korzystanie przez oferentów z zasobów podmiotów trzecich w realizacji 

zamówienia. 

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

• Złożenie oferty nie tworzy zobowiązań wobec stron. Każdy z Wykonawców może złożyć 

tylko jedną ofertę.  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert oraz do 

unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny. 

• Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym 

poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności 

i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i 

obiektywności wyboru. 

• W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania 

ofertowego w trakcie jego trwania. 

• Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, wynikające w szczególności ze zmian 

rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów mających wpływ na realizację Projektu 

Zamawiającego w ramach poddziałania 3.3.3 Go to Brand oraz w przypadku, gdy zmiana 

nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
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działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie   

• Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

• Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego.  

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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 5 % 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 

 

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w transportowaniu eksponatów za granicę oraz prowadzić 

działalność w ramach wskazanego kodu CPV.   

 

5. Kryteria wyboru ofert: 

 

Przedłożone oferty będą podlegały ocenie na podstawie następujących kryteriów: 

 

Kryterium 1 – cena netto – waga 100%. 

 

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco: 

Cena: 100% - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru: 

 

                       Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert 

-------------------------------------------------------------- x 100 

                                Wartość netto wskazana w badanej ofercie 
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Dopuszczalny sposób przedstawienia ceny: 

Podana w ofercie cena może być wyrażona w PLN/EUR. 

Ceny podane w EUR będą przeliczone na PLN po uśrednionym kursie: 

1 EUR-  4,3505 PLN 

 

6. Termin i sposób nadsyłania ofert: 

 

Oferta może być przesłana do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

michal.woch@vzor.com lub vzor@vzor.com do dnia 12.12.2017 r. do godziny 14:00 (decyduje 

data i godzina wpływu oferty). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

7. Wybór zwycięskiej oferty: 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, którego/których oferta odpowiada 

wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach 

wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100 pkt. w odniesieniu 

do danej części przedmiotu zamówienia). Wyboru Wykonawcy dokona Komisja Oceny Ofert. 

Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie upubliczniona na ogólnodostępnej stronie internetowej 

Zamawiającego.  

 

8. Termin wyboru oferty zwycięskiej: 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2017 o godz. 14:20.  

Decyzja dotycząca wyboru oferty zwycięskiej zostanie ogłoszona tego samego dnia o godz. 

16:00 na ogólnodostępnej stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

             

  

 

……………………………………………. 

Podpis 
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