ZAPYTANIE OFERTOWE
W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE STOISKA TARGOWEGO
NA TARGI NATURA FOOD 2018
I. Miejsce i data sporządzenia: Koryciny, 05.10.2018 r.
II. Zamawiający: 17-315 Grodzisk
Dary Natury Mirosław Angielczyk
Koryciny 73
woj. Podlaskie
III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi usługa wykonania stoiska targowego dla
Zamawiającego zgodnie z załączonymi: (1) rysunkiem poglądowym stoiska oraz (2)
wymaganiami funkcjonalno-użytkowymi stoiska.
IV. Informacje ogólne dotyczące postępowania:
1) Celem Rozeznania jest wybór Wykonawcy, który wykona przedmiot zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. III powyżej.
2) Rozeznanie jest prowadzone w związku z realizowanym przez Zamawiającego
projektem pn.: „Rozszerzenie sprzedaży eksportowej firmy Dary Natury poprzez
udział w międzynarodowej imprezie targowej NATURA FOOD w charakterze
wystawcy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie
numer UDA-RPPD.01.04.01-20-0050/18-00.
3) Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego jak
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4) Rozeznanie rynku jest dokonywane na podstawie zasad określonych w
Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., dotycząca beneficjentów
zwolnionych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje
się do zawarcia z Zamawiającym umowy i zrealizowania Zamówienia zgodnie ze
złożoną przez siebie ofertą.
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6) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, warunkowej,
ani wariantowej.
8) Oferta musi być ważna przynajmniej 10 dni kalendarzowych od daty upływu
terminu składania ofert.
9) Cena wykonania Zamówienia musi obejmować wykonanie całości przedmiotu
zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym i być ceną kompletną, jednoznaczną,
ostateczną, uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty (nie dopuszcza się rabatów
rzeczowych), zawierającą wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i
wykonaniem przedmiotu zamówienia. Dodatkowo cena powinna uwzględniać ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia, ryzyko ewentualnie pominiętego przy wycenie zakresu
rzeczowego, ryzyko oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na koszty.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
etapie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcy, który złożył ofertę,
nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
11) Wszelkie koszty związane z udziałem w przedmiotowym postępowaniu w całości
obciążają Wykonawców.
12) W ramach niniejszego postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne środki
ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach
ustawy Prawo zamówień publicznych.
13) Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego zapytania .
14) Oferty niespełniające wymagań określonych w niniejszym zapytaniu zostaną
odrzucone.
V. Kryteria oceny ofert
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryterium:
Łączna cena netto realizacji zamówienia – waga 100%
Każda z otrzymanych ofert zostanie oceniona na podstawie poniższego algorytmu:
An = (Cmin / Cn) x 100 pkt.
gdzie:
An – Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę;
Cn – Cena badanej oferty;
Cmin – najniższa cena z badanych ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
VI. Termin i sposób składania ofert:
1) Oferty należy składać drogą mailową na adres mailowy Zamawiającego:
zapytania@darynatury.pl
2) Termin składania ofert upływa w dniu 09.10.2018 o godzinie 15:30.
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3) Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej nie będą rozpatrywane.
4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie zeskanowanych
dokumentów lub zeskanowanego dokumentu.
5) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez
Oferenta (zgodnie z reprezentacją wskazaną w CEIDG lub KRS) lub osobę
umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku należy także dołączyć
zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania
Oferenta).
VII. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji o postępowaniu:
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym postępowaniem prosimy
o kontakt:
Emil Kowalczuk
emil.kowalczuk@darynatury.pl
tel.: 608 598 861
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