Wysogotowo, 20.11.2016
Zamawiający:
SMART DESIGN EXPO SP. Z O.O.
ul. Szparagowa 12, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo, Gmina Tarnowo Podgórne
Os. do kontaktu:
Łukasz Jerzmanowski
Tel. 502 043 930
e-mail: dotacje@smartdesign-expo.com
ZAPYTANIE OFERTOWE Singapur WRPO 1.4.1 2016 z dnia 20.11.2016
W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój działalności eksportowej w firmie SMART DESIGN
EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1, Firma SMART
DESIGN EXPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ogłasza postępowanie w trybie
rozeznania rynku, na:
zakup biletów lotniczych oraz usługi hotelowej w terminie 05.12-09.12.2016 w
Singapurze w związku z podróżą służbową 2 os. w celu odbycia spotkań z
potencjalnymi kontrahentami.

I.

Przedmiot zamówienia:
1.






2.


zakwaterowanie
w
terminie
05.12-09.12.2016
dla 2 przedstawicieli firmy Smart Design Expo sp. z o.o.:
2 os. x 4 noce
Zameldowanie 05.12.2016,
wymeldowanie 09.12.2016,
rodzaj pokoi: jedno lub dwu-osobowe z łazienką,
kategoria hotelu: minimum 3 gwiazdki,
lokalizacja: centrum Singapuru.

w

Singapurze,

zapewnienie transportu lotniczego oraz w miejscu docelowym, w tym m.in.:
zakup biletów lotniczych z Poznania/Berlina do Singapuru i z powrotem w trakcie
trwania
podróży
służbowej.
z zastrzeżeniem że lot w każdą stronę trwa nie dłużej niż 25 godz.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
1. 5510000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
2. 60400000-2 Usługi transportu lotniczego

II.
III.
1.
2.
3.
4.
5.

Planowany termin realizacji usługi:
05.12-09.12.2016
Warunki udziału w postępowaniu
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanych terminach.
brak występowania powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Złożenie w terminie oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) zawierającej:

Nazwę, adres, NIP/VAT wykonawcy, nr. Telefonu.

data wystawienia oferty,
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dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach ustanowionego
kryterium,
termin ważności oferty.
Cenę netto i brutto w PLN lub EUR (w przypadku podania ceny w walucie obcej
przeliczenie nastąpi wg. kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wybór
dostawcy)

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest podpisać
następujące oświadczenia umieszczone w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego:
1. Oferent oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu
ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
2. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
3. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanych terminach.
5. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

IV.

Opis sposobu przygotowania oferty i termin:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
2. Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 25.11.2016 r., do godz. 23:59. Oferty
złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. O zachowaniu terminu decyduje
data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Ważne oferty zostaną poddane niezwłocznej ocenie w oparciu o ustalone kryterium.
4. Oferty należy składać:
a. mailowo na adres: dotacje@smartdesign-expo.com
lub
b. za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub
c. osobiście pod adres zamawiającego wskazany na wstępie

V.

Termin ważności oferty: minimum 7 dni od daty wystawienia oferty

VI.

Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:
maksymalna liczba punktów
waga
kryteria oceny ofert
cena netto PLN lub EUR*

100%

100
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* w przypadku podania ceny w walucie obcej przeliczenie nastąpi wg. kursu średniego NBP z dnia
poprzedzającego wybór dostawcy
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
A n = ----------------- x 100 x 100%
Cr
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

VII.

Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są
z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez wykonawcę
oświadczenia o braku występowania powiązań na formularzu ofertowym (zał. Nr 1 do
zapytania ofertowego).

VIII.

Zastrzeżenia:
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy SMART DESIGN EXPO Sp. z o. o., do
żadnego określonego działania:

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy SMART DESIGN EXPO
Sp. z o. o. do akceptacji oferty w całości lub w części i nie zobowiązuje zamawiającego
do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub powodów odrzucenia oferty.

Firma SMART DESIGN EXPO Sp. z o. o. nie może być pociągana do odpowiedzialności
za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z
przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź jego części
bez podania przyczyny oraz do wprowadzania w każdej chwili zmian do całości bądź
części zapytania ofertowego.
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