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Zapytanie ofertowe
z dnia 24.07.2019
1.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
ZIGLER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Braci Gutmanów 7
43-600 Jaworzno
NIP: 6772294223

2.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni wraz z zabudową na targach Cosmopack Bolonia 2020.

3.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa
powyżej, 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) 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.
Wymagane złożenie stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik nr. 2 do zapytania ofertowego.

4.

KRYTERIA OCENY OFERT
4.1. Cena – 100 %
Najtańsza oferta otrzyma 100 pkt., gdzie 1 pkt = 1%.
Punktacja dla pozostałych ofert będzie obliczana proporcjonalnie do atrakcyjności cenowej oferty najtańszej,
zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * Wc
Gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
Cof - cena podana w ofercie badanej
Wc - waga kryterium ceny

5.

ZMIANA UMOWY
Nie dotyczy

6.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE:
www.zigler.pl

7.

FORMA SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej na wzorze formularza stanowiącym załącznik numer 1
do zapytania ofertowego.

8.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
•
Oferty należy składać do 10.08.2019
ZIGLER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Braci Gutmanów 7
43-600 Jaworzno
•
Oferty elektroniczne należy przesyłać na adres:
biuro@zigler.pl
Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.

9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Złożone oferty powinny posiadać datę ważności co najmniej do 30.09.2019

10. INFORMACJE DODATKOWE:
Przedmiotem zamówienia jest zabudowa pustej powierzchni wystawienniczej o powierzchni minimum 24m2 w hali
targowej nr. 20.
Zabudowa obejmuje: ściany, grafiki, zaplecze, wynajem mebli (TV, kanapa, fotele, krzesła, stoliki, lada, szafki do
prezentacji eksponatów), przyłącze prądu, przyłącze sprężonego powietrza, oświetlenie, kosz, stojak na katalogi.

!
1. Projekt stoiska musi być zgodny z logotypami oraz kolorystyką firmową podaną dla zainteresowanych przez
zamawiającego usługę.
2. Stoisko narożne.
4. Wysokość ścian stoiska podwyższone około 3,5 m.
5. Oświetlenie stoiska ledowe.
6. Posadzka z wykładziny dywanowej lub paneli PCV.
7. Wszelkie dodatkowe elementy zabudowy typu lada, szafka, gablota wykonane z płyty meblowej a nie z lakierowanej
płyty GK.
8. Konieczne zaplanowanie zaplecza zamykanego, o powierzchni około 2 m2.
9. Wyposażenie w meble: sofa dwuosobowa, dwa fotele klubowe, stolik kawowy, stół owalny czteroosobowy plus cztery
krzesła, kosz, stojak na katalogi. Kolor mebli - biały.
10. Telewizor minimum 55 cali.
11. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia mebli w stanie bardzo dobrym, nie mogą być uszkodzone ani
porysowane.
12. Przyłącze sprężonego powietrza dla maszyn.
13. Panel MPG w narożniku zewnętrznym stoiska.

11. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Urszula Rosińska biuro@zigler.pl tel. 600248400

