
 

Łódź, dnia 22 maja 2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 

Zakup jest planowany w ramach  osi priorytetowej III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, 

Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, 

Podziałanie 3.3.3 ,,Wsparcie MŚP w promocji  marek produktowych – Go to Brand” Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Quizit Sp. z o.o.  

Ul. Sprinterów 2/6  

94-022 Łódź  

NIP: 7282791251 

 

Tryb udzielania zamówienia: 

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. 

 

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 

22. 05.2017 r. 

 

Termin składania ofert: 

31.05.2017, godz. 23:59 

 

Kod CPV: 

79956000-0  

 

Nazwa kodu CPV: 

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 

 

Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

Zapewnienie przez cały okres trwania targów MEDICA 2017  (Dusseldorf – Niemcy, 13-16 

listopada 2017 r.) następujących usług związanych z uczestnictwem Zamawiającego jako 

wystawcy w tych targach: 

 Powierzchnia wystawiennicza wraz z zabudową indywidualną stoiska o łącznej 



 

powierzchni 9 metrów kwadratowych (długość 3m, głębokość: 3 m), w tym: 

zabudowa stoiska wykonana z płyt malowanych wraz z wyposażeniem i grafikami, 

zapewnienie transportu, montażu i demontażu stoiska 

 Obsługa techniczna stoiska (podłączenie prądu, sprzątanie) 

 Wniesienie obowiązkowej opłaty rejestracyjnej związanej z udziałem Zamawiającego  

w targach w charakterze wystawcy  

 

Termin realizacji umowy:  

13-16 listopada 2017 r. (okres trwania targów MEDICA 2017) 

 

Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych): 

W  celu  uniknięcia  konfliktu  interesów  zamówienia  publiczne,  z  wyjątkiem  zamówień  

sektorowych, udzielane  przez  beneficjenta  nie  będącego  podmiotem  zobowiązanym  do  

stosowania  ustawy  Prawo zamówień publicznych zgodnie  z  art.  3  ustawy,  nie  mogą  być  

udzielane  podmiotom  powiązanym  z  nim  osobowo  lub kapitałowo.   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  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,  o ile  niższy  próg  nie  wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w 

wytycznych programowych,  

 pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub zarządzającego,  prokurenta, 

pełnomocnika,  

 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. 

 

Weryfikacja spełnienia warunku wykluczenia z postepowania odbywać się będzie na 

podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań  

osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór oświadczenia został dołączony do 

niniejszego zapytania – załącznik nr 1 do zapytania). 

 



 

Kryteria oceny ofert informacja  o  wagach  punktowych    przypisanych  do  poszczególnych  

kryteriów oceny oferty: 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

 cena – 85 pkt. (85%) 

 zapewnienie Zamawiającemu miejsc parkingowych na terenie targów w trakcie ich 

trwania  - 10 pkt. (10%) 

 zastosowanie przy tworzeniu zabudowy stoiska wystawienniczego materiałów 

pochodzących z recyclingu – 5 pkt (5 %) 

           

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt. 

Liczba punktów w kryterium ,,cena” zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: 

 

LC = CMIN/CO *100 pkt * 85% 
 

Gdzie: 

LC – liczba punktów za kryterium cena 

CO – cena netto oferty 

CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

 

Liczba punktów w kryterium ,,zapewnienie Zamawiającemu miejsc parkingowych na terenie 

targów w trakcie ich trwania” zostanie przyznana zgodnie z poniższym schematem: 

 

 0 pkt - niezapewnienie żadnego miejsca parkingowego podczas trwania targów na 

terenie targów 

 10 pkt. –  zapewnienie co najmniej jednego miejsca parkingowego podczas trwania 

targów na terenie targów 

 

Liczba punktów w kryterium ,,zastosowanie przy tworzeniu zabudowy stoiska 

wystawienniczego materiałów pochodzących z recyclingu” zostanie przyznana zgodnie z 

poniższym schematem: 



 

 

W ofercie należy odnieść się do wyżej wskazanych kryteriów wyboru oferty. W przypadku, 

gdy Oferent nie wskaże informacji umożliwiających ocenę tych kryteriów jego oferta może 

zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium. 

 

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który uzyskał 

największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia (wzór 

umowy jest załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).  

 

Określenie warunków zmian  umowy zawartej  w wyniku  przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem 

wybranym  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  

publicznego z następujących powodów:  

 uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

 obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy 

 okoliczności siły wyższej 

 zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy 

 otrzymania  decyzji  jednostki  finansującej  projekt  zawierającej  zmiany zakresu  

zadań, terminów  realizacji  czy  też  ustalającej  dodatkowe  postanowienia,  do  

których  zamawiający zostanie zobowiązany. 

 

Oferta musi zawierać następujące elementy: 

 Pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG), 

 Datę przygotowania i termin ważności oferty (oferta powinna być ważna co najmniej 

do 30.06.2017) 

 zastosowanie przy tworzeniu zabudowy od 0% do 10% materiałów pochodzących z 

recyklingu – 0 pkt;    

 

 zastosowanie przy tworzeniu zabudowy stoiska od 10 % do 20 % materiałów 

pochodzących z recyclingu - 2 pkt  

 

 zastosowanie przy tworzeniu zabudowy stoiska powyżej 20% materiałów 

pochodzących z recyclingu - 5 pkt  

 



 

 Odniesienie się do zamieszczonego w zapytaniu ofertowym kryterium wyboru oferty 

 Cenę całkowitą netto i brutto 

 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) 

 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. 

 

Możliwość  składania  ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie 

dopuszcza również możliwości składania ofert wariantowych. 

 

Sposób składania ofert: 

Elektroniczne (skan) na adres e-mail:  s.radominski@quizit.eu    

Oferty złożone po wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

 

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego prosimy kierować na adres 

e-mailowy: s.radominski@quizit.eu  

mailto:s.radominski@quizit.eu
mailto:s.radominski@quizit.eu


 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 22.05.2017  

  

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 22.05.2017, oświadczam(y), że nie 

jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2. posiadaniu  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji,  o ile  niższy  próg  nie  wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych 

programowych,  

3. pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub zarządzającego,  prokurenta, 

pełnomocnika,  

4. 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 

  

 

          ……………………………………………………………………… 

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta 

 



 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 22.05.2017  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Pełna nazwa Oferenta: …............................................................................................................. 

Nr NIP/KRS: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej:…….................................................................................................. 

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………….................................. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 22.05.2017, przedstawiam(y) poniżej naszą 

ofertę: 

Usługa/Opłata Cena netto 

Wynajem powierzchni wystawienniczej wraz 

zabudową indywidualną stoiska o powierzchni 9 

metrów kwadratowych 

 

Obsługa techniczna stoiska o powierzchni 9 

metrów kwadratowych (podłączenie prądu, 

sprzątanie) 

 

Obowiązkowa opłata rejestracyjna związana z 

udziałem Zamawiającego w targach w 

charakterze wystawcy 

 

 

Cena netto ogółem: …………………………………….. 

Cena brutto ogółem:…………………………………… 

Oświadczamy, iż zapewnimy …… miejsce parkingowe podczas trwania targów na terenie targów. 

 

Oświadczamy, iż przy tworzeniu zabudowy stoiska zastosujemy materiały pochodzące z recyclingu 

w…….. %. 

 

Data sporządzenia oferty:  ………………………………………………………………………. 

Data ważności oferty:  …………………………………………………………………….......... 

                                          

 

.....................……………………………………… 

(podpis i pieczęć oferenta)  



 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 31.05.2017 

Wzór umowy z wykonawcą 

 

Zawarta w Łodzi dnia ………………………..  roku pomiędzy: 

 

Quizit Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sprinterów 2/6, 94-022 Łódź, NIP: 7282791251, 

REGON: 101491391, 

reprezentowaną przez: ……………………………., 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

…..............., 

 

reprezentowaną przez:……………………………., 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy Zapewnienie przez Wykonawcę przez cały okres trwania targów 

MEDICA 2017  (Dusseldorf – Niemcy, 13-16 listopada 2017 r.) następujących usług 

związanych z uczestnictwem Zamawiającego jako wystawcy w tych targach (zgodnie z 

zapytaniem ofertowym nr 1/2017 z dnia 22.05.2017): 

 Powierzchnia wystawiennicza wraz z zabudową indywidualną stoiska o łącznej 

powierzchni 9 metrów kwadratowych (długość 3m, głębokość: 3 m), w tym: 

zabudowa stoiska wykonana z płyt malowanych wraz z wyposażeniem i 

grafikami, zapewnienie transportu, montażu i demontażu stoiska 

 Obsługa techniczna stoiska (podłączenie prądu, sprzątanie) 



 

 Wniesienie obowiązkowej opłaty rejestracyjnej związanej z udziałem 

Zamawiającego  w targach w charakterze wystawcy  

 

1. Stoisko zostanie wykonane wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  niezbędnego  wsparcia    Wykonawcy  w  zakresie  

związanym z  przygotowaniem  projektu, o którym mowa w ust. 2. 

3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami 

niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy i nie istnieją żadne 

przeszkody faktyczne uniemożliwiające mu wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. Strony ustalają, iż potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy będzie dokonane 

pisemnie poprzez sporządzenie i podpisanie Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń, po 

zrealizowaniu przedmiotu Umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca wykona zabudowę stoiska w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 

2017 r. 

2. Obsługa techniczna stoiska zostanie zrealizowana w okresie trwania targów MEDICA 

2017, tzn. w terminie 13-16 listopada 2017 r. 

 

§ 3 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w kwocie …………zł netto (słownie:……….), powiększone o kwotę podatku VAT 23 %, co 

łącznie stanowi wartość …………..zł brutto (słownie: …………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne na podstawie faktury VAT. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez uwag przez Strony 

Umowy Protokół Odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 3. 

4. Fakturę VAT należy wystawić dla Quizit Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sprinterów 

2/6, 94-022 Łódź, NIP: 7282791251, REGON: 101491391.   

 

§ 4 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu Umowy są:  



 

a) po stronie Zamawiającego:………………………………………….. 

b) po stronie Wykonawcy: ……………………………………………… 

 

2. Osoby wymienione w ust. 1 uprawnione są do podpisania Protokołu Odbioru, o 

którym mowa   w § 1 ust. 3, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych 

informacji, podejmowania działań wynikających z niniejszej Umowy, koniecznych do 

prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy. 

 

§ 5 

1. Umowa obowiązuje Strony z dniem podpisania.  

2. Zakazuje się zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej 

Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

      

 

 

 


