
Warszawa,30.10.2017

ZAPYTANIEOFERTOWE
narealizacjęusługzwiązanychz
udziałemfirmyLEDASp.zo.o.wcharakterzewystawcyw
międzynarodowychimprezachtargowo-wystawienniczych1.

1. OkreślenieZamawiającego
LEDASPZO.O.
ul.Studencka50
Warszawa,02-735
REGON:010144808
NIP:5220102685
OsobadokontaktupostronieZamawiającego:DimitriAsaturov,dimi@leda.pl
2. Określenietrybuzamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest 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 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu
OperacyjnegoInteligentnyRozwój,2014-2020.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
ZamówieńPublicznych–tekstjednolityz2013r.(Dz.U.z2013r.,poz.907zpóźn.zm.).
Niniejszezapytaniezostałoupublicznionewnastępującysposób:
1.PublikacjanastronieinternetowejWnioskodawcy
2.Przesłaniezapytaniaofertowegowformieemaildopotencjalnychdostawców.

3. Określenieprzedmiotuzamówienia
Przedmiotem zamówienia jest - Organizacja uczestnictwa Zamawiającego w charakterze
wystawcy w targach zagranicznych na terenie UE. W skład usługi wchodzi organizacja
dojazdu przedstawicieli Zamawiającego do miejsca imprezy wystawienniczej, wynajem
powierzchni wystawienniczej wraz z jej zabudową, zapewnienie zakwaterowania
przedstawicieli Zamawiającego, wpis do katalogu targowego, transport eksponatów.
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia oraz niezbędnych usług zawarta jest w
załącznikunr2doniniejszegozapytaniaofertowego.



KodCPVzamówienia
79950000-8-Usługiwzakresieorganizowaniawystaw,targówikongresów
,
79931000-9Usługidekoracjiwnętrz,
79810000-5Usługidrukowania,
39154000-6-Sprzętwystawienniczy,
92111200-4-Produkcjafilmówreklamowych,propagandowychiinformacyjnychitaśmwideo
4. Warunkiudziałuwpostępowaniu
Dostawcamusispełniaćwarunkidotyczące:
● posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisyprawanakładają
obowiązekichposiadania,
● posiadaniawiedzyidoświadczenia,
● dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonaniazamówienia,
● sytuacjiekonomicznejifinansowej.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z
Zamawiającym
osobowolubkapitałowo.
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:
a.uczestniczeniuwspółcejakowspólnikspółki,
b.posiadaniuconajmniej10%udziałówlubakcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej,pokrewieństwalubpowinowactwawliniibocznejdodrugiegostopnialubwstosunku
przysposobienia,opiekilubkurateli,
e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnionewątpliwościcodobezstronnościtychosób.
5. Kryteriawyboruoferty
Kryterium
Cena

pkt
100pkt

Sposóbpunktacji
cenanajniższa/cenazbadanejoferty
*100punktów


cenywwalutachobcychbędą
przeliczanenaPLNpokursiesprzedaży
NBPz
dniawystawieniaoferty

Oferujący,któryuzyskanajwyższa
sumępunktówzostaniewybranydorealizacjizamówienia.

6. Miejsceiterminskładaniaofert
Ofertęnależyzłożyćwformiepisemnejosobiścielubpocztą
- na adres podany w punkcie 1 niniejszego zapytania, w dni robocze w godzinach od 08:00 –
16:00
OfertamusiwpłynąćdoZamawiającegododnia10listopada2017r.,d
 ogodziny16:00.
Ofertęnależyzłożyćnaformularzustanowiącymzałączniknr1doniniejszegozapytania.
Ofertyzłożonewinnysposóbbędąodrzucane.
Naofertęmusisięskładać:wypełnionyipodpisanyzałączniknr1,ewentualnieinne
dokumenty,któreOferującyuzna
zaniezbędne.

7. Terminzwiązaniaofertą
Minimalnyterminzwiązaniaofertą:90dni
Biegterminuzwiązaniaofertąrozpoczynasięwrazzupływemterminuskładaniaofert.

8. Dodatkowewarunki
●
●
●
●
●

Zamawiającynieprzewidujezawieraniaumowyramowej.
Zamawiającynieprzewidujeustanawianiadynamicznegosystemuzakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiającynieprzewidujeudzielaniazamówieńuzupełniających.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania
ofertowegobezpodaniaprzyczyny.

9.Terminrealizacjizgodniezzałącznikiemnr2.




Załączniknr1.OFERTA

WodpowiedzinazapytanieofertowenarealizacjęusługzwiązanychzudziałemfirmyLEDA
Sp.zo.o.wcharakterzewystawcy
wmiędzynarodowychimprezach
targowo-wystawienniczych1.

składamyniniejsząofertęnadostarczenieprzedmiotuzapytaniaofertowego.
I.DaneWykonawcy:
Nazwa:
……………………………………………………………………………………………………………..….
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………….
NIP:…………………………………………………………………………………………………………….
Regon:…………………………………………………………………………………………………………
Tel:…………………….………..,
Faks:……………..…………………,E-mail:
………….……….…………
II.Warunkioferty:
Oferujęrealizacjęzamówieniazgodniezzapytaniemofertowymzałącznącenę:
………………….……..zł/netto
(słownie
……………………………………………………………..………………………..),
Wskładcenywchodząnastępująceskładoweposzczególnychzadańwskazanychw
specyfikacji:
1.Udział
wtargachProSweet-KOLONIANIEMCY.Cenałączna………………………...
OrganizacjaprzejazduśrodkamitransportudrogowegonatrasieWarszawa-Kolonia(
Niemcy)-Warszawa-cenanetto………………………………….
b) Zakwaterowanie3osóbwpokojachjednoosobowych-6noclegów,cena
netto……………………….
a)

c) Wynajempowierzchniwystawienniczejmin.9m2wrazzzabudowątargową
cenanetto……………………
d) Wpisdokatalogutargowego(mediapackage)cenanetto……………………
e) Drukkatalogówreklamowychwjęzykuangielskim3000szt.orazwjęzykuniemieckim3000
szt.
cenanetto……………………
f)

WykonaniefilmureklamowegooZamawiającymodługościok3min.cena
netto……………………



g) Wykonaniesesjizdjęciowejproduktów-cenanetto……………………
h) TransporteksponatówdoKoloniiwNiemczechorazpozakończeniuimprezywystawienniczej
dosiedzibyspółki-cenanetto……………………

2.
UdziałwtargachSeaFood-BRUKSELABELGIACenałączna………………………...
a)

OrganizacjaprzejazduśrodkamitransportulotniczegonatrasieWarszawa-Bruksela(
Belgia)-Warszawacenanetto……………………

b) Zakwaterowanie3osóbwpokojachjednoosobowych-5noclegówcena
netto……………………
Wynajempowierzchniwystawienniczejmin9m2wrazzzabudowątargową
cenanetto……………………
d) Wpisdokatalogutargowego(mediapackage)cenanetto……………………
e) TransporteksponatówdoBrukseliwBelgiiorazpozakończeniuimprezywystawienniczejdo
siedzibyspółki.cenanetto……………………
c)

3.
UdziałwtargachVitaFoodGENEWASZWAJCARIACenałączna………………………...

a) OrganizacjaprzejazduśrodkamitransportulotniczegonatrasieWarszawa-Genewa(Szwajcaria
)-Warszawa-cenanetto……………………

b) Zakwaterowanie3osóbwpokojachjednoosobowych-5noclegów-cena
netto……………………
c) Wynajempowierzchniwystawienniczejmin9m2wrazzzabudowątargową
cenanetto……………………
d) Wpisdokatalogutargowegoiubezpieczenie(registrationpackage+insurance)
cenanetto……………………
e) TransporteksponatówdoGenewywSzwajcariiorazpozakończeniuimprezywystawienniczej
dosiedzibyspółki.-cenanetto……………………
4.
UdziałwtargachINTERZOONORYMBERGIANIEMCYCenałączna

………………………...
a)

OrganizacjaprzejazduśrodkamitransportudrogowegonatrasieWarszawa-Norymbergia(
Niemcy)-Warszawa-cenanetto……………………

b) Zakwaterowanie3osóbwpokojachjednoosobowych-6noclegów,cena
c)
d)
e)

netto……………………
Wynajempowierzchniwystawienniczejmin12m2wrazzzabudowątargową
cenanetto……………………
Wpis
do
katalogu
targowego
(mediapackage)cena
netto……………………
TransporteksponatówdoNorymbergiiwNiemczechorazpozakończeniuimprezy
wystawienniczejdosiedzibyspółki.cenanetto……………………

5.Udział
wtargachPLMAAMSTERDAMHOLANDIAC
enałączna………………………...

a)
b)

OrganizacjaprzejazduśrodkamitransportulotniczegonatrasieWarszawa-Amsterdam(
Holandia)-Warszawa-cenanetto……………………
Zakwaterowanie3osóbwpokojachjednoosobowych-4noclegi-cena


c)
d)
e)

netto……………………
Wynajempowierzchniwystawienniczejmin9m2wrazzzabudowątargowącenanetto……………………
Wpis
do
katalogu
targowego
wtymobligatoryjnaopłataczłonkowskacena
netto……………………
TransporteksponatówdoAmsterdamuwHolandiiorazpozakończeniuimprezy
wystawienniczejdosiedzibyspółki.cenanetto……………………

Zobowiązujęsięwykonaćzamówieniewterminiedo:……………………………………………….
Terminważnościoferty:……………….……..dni.
III.OświadczenieWykonawcy:
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego
żadnych zastrzeżeń oraz spełniam wszelkie postawione w niej warunki. W przypadku wyboru
mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.

…………………………….
………………………………..
Miejscowośćidata

Podpis



Załączniknr2
Szczegółowaspecyfikacjaprzedmiotuzamówienia
Zamawiającywymagaabycenazausługęzawierałazarównoorganizacjęudziałuwniżej
wyspecyfikowanychimprezachtargowo-wystawienniczychorazrealizacjęusługdodatkowych
zgodniezespecyfikacjąponiżej:
1.UdziałwtargachProSweet-KOLONIANIEMCY.
i) OrganizacjaprzejazduśrodkamitransportudrogowegonatrasieWarszawa-Kolonia
(
Niemcy)-Warszawa
j) Zakwaterowanie3osóbwpokojachjednoosobowych-6noclegów,
k) Wynajempowierzchniwystawienniczejmin.9m2wrazzzabudowątargową
l) Wpisdokatalogutargowego(mediapackage)
m) Drukkatalogówreklamowychwjęzykuangielskim3000szt.orazwjęzykuniemieckim
3000szt.
n) WykonaniefilmureklamowegooZamawiającymodługościok3min.
o) Wykonaniesesjizdjęciowejproduktów
p) Transporteksponatówdo
KoloniiwNiemczechorazpozakończeniuimprezy
wystawienniczejdosiedzibyspółki.
2.UdziałwtargachSeaFood-BRUKSELABELGIA
f) OrganizacjaprzejazduśrodkamitransportulotniczegonatrasieWarszawa-Bruksela
(
Belgia)-Warszawa
g) Zakwaterowanie3osóbwpokojachjednoosobowych-5noclegów
h) Wynajempowierzchniwystawienniczejmin9m2wrazzzabudowątargową
i) Wpisdokatalogutargowego(mediapackage)
j) Transporteksponatówdo
BrukseliwBelgiiorazpozakończeniuimprezy
wystawienniczejdosiedzibyspółki.
3.UdziałwtargachVitaFoodGENEWASZWAJCARIA
f) OrganizacjaprzejazduśrodkamitransportulotniczegonatrasieWarszawa-Genewa
(
Szwajcaria)-Warszawa


Zakwaterowanie3osóbwpokojachjednoosobowych-5noclegów
Wynajempowierzchniwystawienniczejmin9m2wrazzzabudowątargową
Wpisdokatalogutargowegoiubezpieczenie(registrationpackage+insurance)
Transporteksponatówdo
GenewywSzwajcariiorazpozakończeniuimprezy
wystawienniczejdosiedzibyspółki.
4.UdziałwtargachINTERZOONORYMBERGIANIEMCY
f) Organizacjaprzejazduśrodkamitransportudrogowegonatrasie
Warszawa-Norymbergia(Niemcy)-Warszawa
g) Zakwaterowanie3osóbwpokojachjednoosobowych-6noclegów,
h) Wynajempowierzchniwystawienniczejmin12m2wrazzzabudowątargową
i) Wpisdokatalogutargowego(mediapackage)
j) TransporteksponatówdoNorymbergiiwNiemczechorazpozakończeniuimprezy
wystawienniczejdosiedzibyspółki.
5.UdziałwtargachPLMAAMSTERDAMHOLANDIA
f) Organizacjaprzejazduśrodkamitransportulotniczegonatrasie
Warszawa-Amsterdam(
Holandia)-Warszawa
g) Zakwaterowanie3osóbwpokojachjednoosobowych-4noclegi
h) Wynajempowierzchniwystawienniczejmin9m2wrazzzabudowątargową
i) Wpisdokatalogutargowegowtymobligatoryjnaopłataczłonkowska
j) TransporteksponatówdoAmsterdamuwHolandiiorazpozakończeniuimprezy
wystawienniczejdosiedzibyspółki.
g)
h)
i)
j)

Informacjedodatkowe:
Cena
zawynajempowierzchniwystawienniczejwrazzzabudowąpowinnaobejmować
wykonanieprojektustoiskazgodniezwytycznymiZamawiającego,wykonaniezabudowy
stoiskawrazzniezbędnymimateriałami,jegomontażidemontaż,transportelementów
stoiska,wykonanieinstalacjioświetleniowejielektrycznej,nadzórtechnicznynadstoiskiem
podczaseksploatacji.Zabudowastoiska,filmpromocyjny,wszelkiemateriałyreklamowe
powinnyzostaćopatrzonewizualizacjązwiązanązdofinansowaniemprojektuześrodkówUE
zgodniezzasadamipromocjiprojektówwramachRPOWojewództwaMazowieckiego.

