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Gliwice, 19.07.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/GTB/2017 

 
Dotyczące: zorganizowania stoiska targowego na targach INA PAACE Automechanika Mexico City 

2018, Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018), zakwaterowania i transportu lokalnego osób 
biorących udział w targach, transportu i ubezpieczenia osób biorących udział w targach, transportu 

eksponatów wraz z ubezpieczeniem oraz zakupu reklamy promującej ofertę zamawiającego. 
 

Zamówienie jest planowane do realizacji w ramach projektu pt.  
„Rozwój firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację sprzedaży urządzeń do diagnostyki 
bezpieczeństwa jazdy pojazdów samochodowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach  
Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw  

Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. 
 
Wersja po zmianie nr 1 dokonanej w dniu 26.07.2017. Zmienione fragmenty zaznaczono kolorem czerwonym. 

 
Niniejszym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na: 

1. Organizację stoiska targowego na targach INA PAACE Automechanika Mexico City 2018, 
Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018), zgodnie z poniższym zakresem. 

2. Zakwaterowanie i transport lokalny osób biorących udział w targach INA PAACE 
Automechanika Mexico City 2018, Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018), zgodnie z 
poniższym zakresem. 

3. Transport i ubezpieczenie osób biorących udział w targach INA PAACE Automechanika 
Mexico City 2018, Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018), zgodnie z poniższym zakresem. 

4. Transport eksponatów wraz z ich ubezpieczeniem na targi INA PAACE Automechanika 
Mexico City 2018, Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018), zgodnie z poniższym zakresem. 

5. Reklama w mediach – dodatkowa promocja oferty zamawiającego przy okazji targów INA 
PAACE Automechanika Mexico City 2018, Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018) – zgodnie z 
poniższym zakresem. 

 

1. Zamawiający: 

Firma: W.S.O.P. Sp. z o.o. 
Adres: ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice 
Tel: 32 332 49 30, e-mail: marketing@wsop.pl 
NIP: 631-10-02-010, REGON: 272179962 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

Kod zamówienia CPV - 79956000-0 (Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw) 
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2.1. Organizacja indywidualnego stoiska targowego na targach INA PAACE Automechanika Mexico 

City 2018, Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018), zgodnie z poniższym zakresem: 

- wynajęcie indywidualnej powierzchni wystawienniczej na potrzeby uczestnictwa w imprezie - 

12 m2 w układzie liniowym, 

- wynajęcie standardowej zabudowy stoiska na potrzeby uczestnictwa w imprezie – 12 m2, 

- montaż panelu informacyjnego MPG na stoisku targowym, zgodnie z wizualizacją Ministerstwa 

Rozwoju: http://www.mr.gov.pl/media/26290/MPG_panel_promocyjny_na_strone.pdf 

Elementy zabudowy stoiska powinny obejmować minimum: 

- ściany stoiska octanorm o wysokości min. 2,5 m, wykładzina dywanowa, oświetlenie, panel 

fryzowy z nazwą firmy i nr stoiska, podłączenie do prądu, 2x gniazdko elektryczne (w dwóch 

rogach stoiska), 

- 1 stół, 4 krzesła, zamykane zaplecze 1 m2, kosz na śmieci, czajnik elektryczny, wieszak na 

ubrania, lada informacyjna, stołek barowy (hoker), stojak na ulotki A4 (ok. 3-6 kieszeni). 

- obsługa techniczna stoiska (w tym podłączenie prądu, sprzątanie, magazynowanie pustych 

opakowań podczas trwania targów). 

 

Kod zamówienia CPV - 55100000-1 Usługi hotelarskie 

2.2. Zakwaterowanie i transport lokalny osób biorących udział w targach INA PAACE 

Automechanika Mexico City 2018, Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018), zgodnie z poniższym 

zakresem: 

- 5 dób hotelowych, dla 2 osób, 2 pokoje 1-osobowe ze śniadaniami, zameldowanie w dniu 

12.03.2018., wymeldowanie w dniu 17.03.2018. 

- hotel klasy min. 3 gwiazdki, z dostępem do Wi-Fi, w odległości (od terenu targów) ułatwiającej 

sprawny dojazd. 

- wykonawca zapewnia ponadto transfer osób lotnisko-hotel w dn. 12.03.2018. oraz hotel-

lotnisko w dniu 17.03.2018. 

 

Kod zamówienia CPV - 60400000-2 (Usługi transportu lotniczego) 

Kod zamówienia CPV - 66510000-8 (Usługi ubezpieczeniowe) 

2.3. Transport i ubezpieczenie osób biorących udział w targach INA PAACE Automechanika Mexico 

City 2018, Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018), zgodnie z poniższym zakresem: 

- przylot do Meksyku: 12.03.2018 (niedziela), wylot powrotny z Meksyku: 17.03.2018 (sobota), 

- podróż w klasie ekonomicznej (w obie strony), bilety dla 2 osób , max. 1 przesiadka w każdą 

stronę. 

- ubezpieczenie podróżnych obejmujące: koszty leczenia i usługi assistance do kwoty min. 200 

tysięcy złotych, ubezpieczenie NNW do kwoty min. 30 tysięcy złotych, ubezpieczenie bagażu 

podróżnego oraz ubezpieczenie OC. 

- dopuszczalne lotniska: Warszawa WAW – Mexico City MEX, Mexico City MEX - Warszawa WAW. 

 

Kod zamówienia CPV - 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 

Kod zamówienia CPV - 66510000-8 (Usługi ubezpieczeniowe) 
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2.4. Transport eksponatów wraz z ich ubezpieczeniem (tam i z powrotem) na targi INA PAACE 

Automechanika Mexico City 2018, Mexico City, Meksyk (14-16 marca 2018), zgodnie z poniższym 

zakresem: 

- Uniwersalna rolka hamulcowa ciężarowa posadowiona na europalecie (nieznacznie wystaje 

poza obrys): waga ok. 650 kg – wymiary: szer. 130 x dł.110 x wys. ok. 80 cm, 

- Pulpit sterowniczy (spakowany w pudle) - europaleta - waga ok. 100 kg - wymiary: szer. 120 x dł. 

80 x wys. 180 cm, 

- dodatkowe pudła (zawierać będą: zestaw PC, drukarkę, monitor, foldery, itp.) – całość 

spakowana na europalecie, 

- odbiór oraz zwrot eksponatów nastąpi pod adresem: Rohlig Suus, 41-250 Czeladź, ul. Wiejska 

49, 

- dostawa eksponatów na teren targów najpóźniej przed południem w dniu 13.03.2018. roku na 

stoisko wskazane przez zamawiającego oraz odbiór eksponatów ze stoiska targowego najpóźniej 

w dniu 17.03.2018 roku oraz dostarczenie ich na adres wskazany przez zamawiającego, 

- obsługa celna i formalna całego transportu, 

- ubezpieczenie, 

- transport morski i drogowy. 

 

Kod zamówienia CPV - 79341200-8 (Usługi zarządzania reklamą) 

2.5. Reklama w mediach – dodatkowa promocja oferty zamawiającego, zgodnie z poniższym 

zakresem: 

- reklama w jednym z wydawnictw targowych (katalog targowy, hiszpańskojęzyczne czasopismo 

motoryzacyjne kolportowane na targach, itp.), moduł reklamowy wielkości min. ¼ strony. Projekt 

graficzny reklamy po stronie Zamawiającego (jeśli nie obejmuje go cena zakupu reklamy). 

Zamawiający dopuszcza zamiennie również standardowe formy dodatkowego wyróżnienia wpisu w 

katalogu targowym. 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert cząstkowych. 

 

Złożona oferta musi zawierać: 

1. nazwę i adres oferenta 

2. datę sporządzenia 

3. informację na temat elementów proponowanej zabudowy targowej 

4. ofertę na wszystkie wskazane w przedmiocie zamówienia pozycje 

5. cenę całkowitą netto i brutto w PLN, USD lub EUR za każdą z pozycji wskazanych w przedmiocie 

zapytania osobno (pkt. 2, podpunkt 2.1.-2.5. zapytania) oraz sumaryczną cenę oferty (netto i brutto w 

PLN, USD albo EUR). 

6. termin ważności oferty min. do dnia 17 marca 2018r. 

7. warunki i terminy płatności 

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta. Oferta powinna 

zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego: marketing@wsop.pl 
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3. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia 

 Oferta złożona po terminie lub niekompletna lub nie zawierająca wymaganego oświadczenia 
(Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/GTB/2017) nie będzie podlegała rozpatrzeniu, 

 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia (Załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego nr 4/GTB/2017), o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego, 

 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, 

 Przedstawiona oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ceny 
mogą być podane w PLN, EUR lub USD. Zamawiający w przypadku ofert w walucie EUR lub USD 
do przeliczeń zastosuje średni kurs NBP z dnia 31.07.2017r. 

 Ważność oferty minimum do dnia 17.03.2018 r. 
 
Zamawiający warunki udziału w postępowaniu będzie oceniał zerojedynkowo:  

 spełnia (1 pkt.) 

 nie spełnia (0 pkt.) 
 
4. Kryteria oceny oferty 

 Kryterium 1 - Cena usługi brutto 

 Kryterium 2 - Termin wykonania zamówienia 
 
5. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty 

 Cena usługi brutto – waga max. 80 pkt. 

 Termin wykonania zamówienia – waga max. 20 pkt. 
Razem: 100 pkt. 

 
6. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 
 

 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 
 

Cena oferty najtańszej 
-----------------------------   x 80 = liczba punktów 
Cena oferty badanej 

 

 Punkty za kryterium „Termin wykonania zamówienia” oznaczają punktowanie max. 20 pkt. za 
zadeklarowane najkorzystniejsze warunki terminu wykonania zamówienia, tj. 

 

Przekazanie Zamawiającemu gotowego stoiska targowego w dniu 13.03.2018., czyli na 
jeden dzień przed imprezą targową – ocena: 10 pkt. 

 

Przekazanie Zamawiającemu gotowego stoiska targowego w dniu 12.03.2018., czyli na 
dwa dni przed imprezą targową – ocena: 20 pkt. 

 
7. Termin składania ofert 

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim do 28.07.2017. r. za 
pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego. 
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8. Termin realizacji usług  
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia od 12.03.2018 do 17.03.2018r. zgodnie z 
poniższymi wytycznymi: 
13.03.2018. – końcowy montaż stoiska (gotowe min. na jeden dzień przed rozpoczęciem targów). 
17.03.2018. – demontaż stoiska (dzień po zakończeniu targów). 
13.03.2018. – ostateczny termin na dostarczenie eksponatów na stoisko. 
 

9. Informacja na temat zakresu powiązań osobowych lub kapitałowych 

 W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym 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 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 proc. 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. Rozstrzygniecie postępowania ofertowego  
Analiza ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany komisyjnie przez Zamawiającego. 

 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 
dostawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego w 
trakcie jego trwania. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru jakiejkolwiek oferty. 

 Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu 31.07.2017 r. 

 Informacja o wynikach postępowania upubliczniona zostanie w taki sposób, w jaki zostało 
upublicznione zapytanie ofertowe 
 

11. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień 
Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego oraz postępowania z nim związanego, 
zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Zamawiającego lub adres 
e-mail: marketing@wsop.pl 
 
 
 
 
………………………………………………………………….. 

Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego  

mailto:marketing@wsop.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/GTB/2017 
 
 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 
 
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 przeprowadzeniem procedury wyboru 
dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 proc. 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. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………… 
Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 


