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ZAPYTANIE OFERTOWE

W  związku  z  uczestnictwem  w  targach  branżowych  związanych  z  realizacją  projektu:  Rozszerzenie

działalności eksportowej firmy „STAL IMPEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na

nowe  rynki  zagraniczne  w  ramach  REGIONALNY  PROGRAM  OPERACYJNY  WOJEWÓDZTWA

MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE Umiędzynarodowienie małopolskiej  gospodarki

PODDZIAŁANIE Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, zwracamy się z prośbą o przedstawienie

oferty handlowej zabudowy narożnego stoiska o wymiarach 7 m x 3 m na targi TUBE w Düü sseldorfie

(16-20.04.2018).

1. Zamawiający:

„STAL IMPEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stal  Impex Sp.  z o.o.  istnieje na rynku od 1997 roku.  Początkowo Spółka zajmowała się importem rur

i profili.  Siedziba  Spółki  mieści  się  w  Krośnie  (województwo  podkarpackie),  a  zakład  produkcyjny

w Gorlicach  (województwo  małopolskie).  W  2001  roku  uruchomiliśmy  pierwszą  linię  produkcyjną,

a w kolejnych latach dwie następne.  Posiadamy trzy linie  technologiczne do produkcji  rur  i  profili  oraz

agregat  cięcia  wzdłużnego.  Umożliwia  to  nam  produkcję  szerokiego  asortymentu  wyrobów  i  szybką

realizację zamówień.



2. Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie projektu i zabudowy narożnego stoiska o wymiarach 7 m x3 m na targi TUBE w Düü sseldorfie 
(16-20.04.2018).

3. Określenie szczegółowe przedmiotu zamówienia:

•   Wykonanie projektü zabüdowy powierzchni stoiska wystawienniczego narozżnego na

targi TUBE w Düü sseldorfie (16-20.04.2018) o wymiarach 7 m x 3 m. 

• Wykonanie zgodnej z projektem zabüdowy stoiska.

• Wykonanie materiałoó w reklamowych w formie üzgodnionej z Zamawiającym.

• Zapewnienie wyposazżenia stoiska (stolik, 4 krzesła, lada wystawowa)

• Demontazż  stoiska po zakonó czeniü imprezy.

4. KODY CPV przedmiotu zamówienia:

KOD CPV: 79950000-8 – usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

KOD CPV: 79956000-0 – usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Dostawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w dniach: 15.04–21.04.2018 na targach TUBE 

w Düü sseldorfie.

6. Osoba kontaktowa:

Vita Kozubal, adres e-mail: krosagro@krosagro.com



7. Warunki udziału w postępowaniu:

· Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia  do prawidłowego wykonywania  określonej  działalności  lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony,

jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie – forma oświadczenia dowolna.

· Wiedza i doświadczenie

Wykonawca  powinien  posiadać  wiedzę  i  doświadczenie  umożliwiające  prawidłowe  wykonanie

przedmiotu  zamówienia.  Warunek  ten  uważa  się  za  spełniony,  jeśli  Wykonawca  złoży  stosowne

oświadczenie,  iż  posiada  wiedzę  i doświadczenie  umożliwiające  prawidłowe  wykonanie  przedmiotu

zamówienia. 

· Potencjał techniczny

Wykonawca  powinien  dysponować  odpowiednim  potencjałem  technicznym  do  prawidłowego

wykonania  zamówienia.  Warunek  ten  uważa  się  za  spełniony,  jeśli  Wykonawca  złoży  stosowne

oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego  wykonania

przedmiotu zamówienia – forma oświadczenia dowolna

· Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania

zamówienia. Warunek ten uważa się za  spełniony,  jeśli  Wykonawca  złoży  stosowne  oświadczenie,  iż

dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania  przedmiotu  zamówienia  –

forma oświadczenia dowolna.

· Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca  powinien  znajdować  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  umożliwiającej

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca

złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie

przedmiotu zamówienia – forma oświadczenia dowolna.

8. Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

• Zamawiający złoży zamówienie /  podpisze umowę z Wykonawcą,  który złożył  najkorzystniejszą

ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty).



9. Warunki wykluczenia oferty:

a)  Wykluczone  zostaną  oferty  niespełniające  wymagań  technicznych  oraz  warunków  i  wymogów

formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym, a także oferty złożone po terminie składania ofert.

b)  Zamówienie  nie  może  być  udzielone  podmiotom  powiązanym  osobowo  lub  kapitałowo

z Zamawiającym.  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:

• 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Złożona oferta powinna zawierać:

1. datę sporządzenia oferty,

2. nazwę i adres oferenta, wraz z podaniem osoby kontaktowej i adresu email,

3. szczegółowy opis realizacji usługi 

4. wartość oferty netto,

5. wartość oferty brutto,

6. wartość podatku VAT,

7. warunki płatności,

8. termin realizacji, 

9. oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału –  kryteriów w niniejszym postępowaniu  –

forma dowolna.

10. termin ważności oferty (minimalny termin ważności oferty 30 dni).



Oferta  powinna  zostać  złożona  na  papierze  firmowym  Oferenta.  Ofertę  należy  dostarczyć  za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Vita Kozubal STALIMPEX < krosagro@krosagro.com> oraz

w oryginale dostarczyć pocztą, kurierem lub osobiście na adres:

STAL IMPEX Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 49, 38-400 Krosno.

11. Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa 09.03.2018 

12. Upublicznienie oferty: 

Zapytanie  ofertowe  zamieszczono  na  stronie  internetowej  oraz  znajduje  się  w siedzibie  zamawiającego

w miejscu publicznie dostępnym, a także zamieszczono na stronie internetowej firmy.

13. Kryteria oceny ofert:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi: cenna netto oraz termin

realizacji. 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone

kryteria.

Cena netto 

waga kryterium: 80%

Punkty w ramach kryterium „Cena netto” zostają naliczone zgodnie z poniższym wzorem:

C = cena minimalna / cena oferowana x 80% x 100

gdzie

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kategorii „Cena netto”

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert

Cena oferowana – cena wskazana przez Oferenta



Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich z złotych, za którą Oferent zobowiązuje się

wykonać całość przedmiotu zamówienia

Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Termin płatności

waga kryterium: 20%

Punkty w ramach kryterium „Termin płatności” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

Ocena = (TB / TN) x 20% x 100

gdzie:

TB – termin badany (w dniach)

TN – termin najdłuższy (w dniach)

Termin  płatności  –  wyrażony  jako  okres  między  dniem  powstania  a  dniem  wymagalności

wierzytelności, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić (np. okres 30 dni). Dni liczone są od

daty wystawienia faktury.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane. 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone

wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. 

Oferenci zostaną poinformowani o wynikach przeprowadzonego postępowania bez zbędnej zwłoki,

za  pośrednictwem poczty  elektronicznej,  na  adresy  osób wskazanych w ofertach.  Wyniki  postępowania

zostaną także upublicznione na stronie internetowej www.stalimpex.eu oraz w siedzibie firmy.

Zamawiający zastrzega, iż ma prawo do anulowania zapytania na każdym jego etapie bez podania

przyczyny. 

Podpis Pieczątka


