Biuro Wspierania Eksportu

Warszawa, 2017-05-

ZAPYTANIE OFERTOWE
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), którego przedmiotem jest usługa
polegająca na zabudowie 90 m2 powierzchni wystawienniczej, obsłudze stoiska oraz
demontażu stoiska po zakończeniu targów IFE CHINA w Gungzhou organizowanych
w dniach 16 - 18.06.2017 r.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Agencja Rynku Rolnego
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
NIP: 525-000-78-79
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na zabudowie 90 m2
powierzchni wystawienniczej oraz obsługa stoiska podczas targów IFE CHINA w Gungzhou
organizowanych w dniach 16-18 czerwca 2017 r., zwanych dalej „zadaniem”. Zabudowa
będzie realizowana na powierzchni wystawienniczej wynajętej samodzielnie przez
zamawiającego w hali nr 10.2 A06 (zgodnie z Załącznikiem nr 7).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do IPU stanowiący
Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, zwanego dalej Zapytaniem.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 - 19.06.2017 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w postaci elektronicznej pod rygorem
nieważności.
2. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami Zapytania. Zaleca się
sporządzenie oferty poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego
Zapytania (Załącznik nr 1).
3. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową;
2) posiadać datę sporządzenia oraz datę ważności oferty;
3) zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer KRS / REGON /
NIP (dla podmiotów polskich);
4) podpisana czytelnie przez wykonawcę lub jego należycie umocowanego
przedstawiciela (pełnomocnika).
∗

∗

Jeżeli dotyczy.

4. Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, o ile Zamawiający nie może go
uzyskać
za
pomocą
bezpłatnych
i
ogólnodostępnych
baz
danych
(np. KRS lub CEIDG). Jeżeli ofertę lub oświadczenia są podpisywane przez osobę (-y)
nieujawnioną(-e) w dokumentach rejestrowych Wykonawcy należy załączyć również
pełnomocnictwo.
V. FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferta powinna być złożona do dnia 24 maja 2017 r., do godziny 1200 za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.meresińska@arr.gov.pl lub
j.pietrzak@arr.gov.pl

2.

Wykonawcy zostaną poinformowani
pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

o

wyborze

najkorzystniejszej

oferty

za

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium najniższej ceny (100%).
VII. DODATKOWE INFORMACJE
1.

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

2.

Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi wykonawcami,
którzy złożyli oferty, w zakresie szczegółów wykonania usługi oraz ewentualnie
wysokości ceny w zakresie jej zmniejszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wezwania wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu usługi.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania
i niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów
sporządzenia oferty.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są

6.

Kinga Meresińska-Jeżewska, e-mail: k.meresinska@arr.gov.pl lub
Joanna Pietrzak-Pytlak, e-mail: j.pietrzak@arr.gov.pl

VIII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy zawierający kalkulację kosztów,
Załącznik nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy z załącznikami.

