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Gliwice, 08.03.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13A/GTB/2018 

 
Dotyczące: zakupu panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki. 

 
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. 
 

niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie: http://parp.gov.pl oraz http://www.wsop.pl/ 
 

Niniejszym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na: 

1. Zakup 2 sztuk wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. panelu promocyjnego MPG, w celu 
realizacji działań informacyjno-promocyjnych w ramach udziału w targach, 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 – 39154000-6 (Sprzęt wystawowy) 

2.1. Zakup 2 sztuk wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. panelu promocyjnego MPG, w celu 

realizacji działań informacyjno-promocyjnych w ramach udziału w targach, zgodnie z poniższym 

zakresem: 

- Panel promocyjny MPG musi zostać wykonany zgodnie z wizualizacją Ministerstwa Rozwoju: 

https://www.trade.gov.pl/pl/f/download/fobject_id:350237 , 

- Dopuszczalne materiały: aluminium, plexi - poli(metakrylan metylu), płótno z nadrukiem, 

- Pakowany w walizce (lub innym trwałym opakowaniu) umożliwiającej łatwy i bezpieczny 

transport krajowy i międzynarodowy, 

- Waga z opakowaniem: max. 11 kg, 

- Wysokość panelu: 190-210 cm, składany na czas transportu, 

- Oświetlenie w technologii LED, 
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- Panel możliwy do złożenia i rozłożenia przez 1 osobę, bez użycia narzędzi, w czasie nie dłuższym 

niż 30 minut, 

- Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 sztuk panelu promocyjnego MPG w ramach udziału w 

targach: Targi Techniki Motoryzacyjnej, Poznań, Polska (kwiecień 2018) oraz w targach 

Automechanika Frankfurt, Niemcy (wrzesień 2018), 

- Zamówienie łącznie opiewa na 2 sztuki panelu. Zamawiający będzie zlecał druk partiami po 1 

szt. Płatności częściowe będą uzależnione od wielkości zamówienia oraz realizowane zgodnie z 

harmonogramem targów, w których Zamawiający będzie brał udział, 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres siedziby 

Zamawiającego. 

 

 

Złożona oferta musi zawierać co najmniej: 

1. nazwę i adres oferenta, dane osoby kontaktowej 

2. datę sporządzenia 

3. projekt i wizualizację panelu. Zamawiający dopuszcza załączenie zdjęcia (zamiast wizualizacji) 

oferowanego panelu. 

4. informację na temat szczegółów konstrukcyjnych proponowanego panelu 

5. cenę całkowitą netto i brutto w PLN lub EUR za 1 szt. panelu oraz sumaryczną cenę oferty (netto i 

brutto w PLN lub EUR). 

6. termin ważności oferty min. do 15 września 2018r. 

7. warunki i terminy płatności. 

8. Termin wykonania zamówienia 

 

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

zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego: marketing@wsop.pl  

 
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 13A/GTB/2018) lub nieprzygotowana na formularzu 
ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 13A/GTB/2018) nie będzie podlegała 
rozpatrzeniu, 

 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia (Załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego nr 13A/GTB/2018), o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego, 

 Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego nr 13A/GTB/2018), 

 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 lub EUR. Zamawiający w przypadku ofert w walucie EUR do przeliczeń 
zastosuje średni kurs NBP z dnia rozstrzygnięcia zapytania. 

 Ważność oferty minimum do dnia 15.09.2018 r. 
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Zamawiający warunki udziału w postępowaniu będzie oceniał zerojedynkowo:  

 spełnia (1 pkt.) 

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

 Kryterium 1 – Cena oferty netto 

 Kryterium 2 – Okres gwarancji 
 
5. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty 

 Cena oferty netto – waga max. 60 pkt. 

 Okres gwarancji – waga max. 40 pkt. 
Razem: 100 pkt. 

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

 Punkty za kryterium „Cena oferty netto” zostaną obliczone według wzoru: 
 

Cena oferty najtańszej (kwota netto) 
-------------------------------------------------   x 60 = liczba punktów 
Cena oferty badanej (kwota netto) 

 

 Punkty za kryterium „Okres gwarancji” oznaczają punktowanie max. 40 pkt. za zadeklarowane 
najkorzystniejsze warunki gwarancji, tj. 

 

Okres gwarancji 36 miesięcy lub dłuższy – ocena: 40 pkt. 

 

Okres gwarancji 13-35 miesięcy – ocena: 20 pkt. 

 

Okres gwarancji 12 miesięcy – ocena: 1 pkt. 

 
7. Termin składania ofert 

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim do 15.03.2018. r. za 
pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego (marketing@wsop.pl). 
 

8. Termin realizacji usług  
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zlecanego partiami zgodnie z pkt. 2 w 
okresie od dnia 19.03.2018 do dnia 15.09.2018., przy czym max. czas dostarczenia każdej partii 
zamówienia to 2 tygodnie od momentu zamówienia. 

 
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  
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i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności 
na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% 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. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy 
Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych 
od Zamawiającego uniemożliwiających realizację planowanego projektu. Przez okoliczności 
niezależne od Zamawiającego należy rozumieć: klęski żywiołowe (powodzie, lawiny, sezonowe 
pożary itp.), katastrofy, awarie, niespodziewane wypadki, itp. 

 
11. Informacje o możliwości składania ofert częściowych 

Ze względu na charakter zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
12. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
13. Informacja o planowanych zamówieniach 

Zamawiający nie przewiduje udzielania tego typu zamówień. 
 
14. Wymagania względem Wykonawcy 

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. Warunek 
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie będącym przedmiotem zamówienia 
spełnia Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli 
okres działalności jest krótszy – to w tym krótszym okresie, wykonał w sposób należyty w całości co 
najmniej dziesięć usług polegających na wytworzeniu i dostawie paneli promocyjnych MPG. 
W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie będącym 
przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia min. 10 faktur 
potwierdzających wytworzenie i dostawę paneli MPG nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
krótszym okresie, z załączeniem dowodów w postaci kopii tych faktur. 
 

15. 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. 
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 Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego  
w trakcie jego trwania. 

 Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie przed podpisaniem umowy, bez 
podawania przyczyn. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek 
oferty. 

 Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, którzy 
złożyli oferty oraz poprzez umieszczenie tej informacji na wskazanych na wstępie stronach 
internetowych Bazy Konkurencyjności, na których upublicznione zostało niniejsze zapytanie 
ofertowe. 
 

16. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień 
Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego oraz postępowania z nim związanego, 
zainteresowani mogą składać w formie elektronicznej na adres e-mail: marketing@wsop.pl 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 13A/GTB/2018 
 
 
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 5 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. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 13A/GTB/2018 

 

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

 

Formularz ofertowy 

Nr ……….. 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 13A/GTB/2018 z dnia 08.03.2018. dotyczące: 

zakup panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki, 

składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

Dane oferenta: 

Nazwa  

Adres  

NIP  

 

Dane osoby kontaktowej: 

Imię i nazwisko  

Adres email  

Telefon kontaktowy  

 

Oferta cenowa: 

Lp. Przedmiot oferty Kwota netto Kwota brutto 
Waluta 

(PLN/EUR) 

2.1.  Panel promocyjny MPG – 1 sztuka    

 Sumaryczna cena oferty (2 sztuki)    

 

Okres gwarancji (w miesiącach): ………………………………………… 

 

Termin ważności oferty: ……………………………………………. 

 

Warunki płatności: ………………………………………………………………………….. 
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Informacja na temat szczegółów konstrukcyjnych proponowanego panelu: 

 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………..…………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………………..……………………………………………………

……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Projekt i wizualizacja panelu (względnie zdjęcia) oraz referencje Wykonawcy (kopie faktur) – proszę 

dodać w formie osobnego załącznika do niniejszej oferty. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Data, pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 


