Długa Kościelna, 14.06.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na transport eksponatów firmy Stapiz na targi w Cosmoprof North America, Las Vegas 2931.07.2018 w ramach projektu
pt. „Rozwój działalności eksportowej i promocja marki Stapiz na rynkach zagranicznych.”
o numerze POIR.03.03.03-14-0104/17-00
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3:
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3: Wsparcie promocji
oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Stapiz – Profesjonalne Kosmetyki Fryzjerskie, Paweł Strzaliński
05-070 Sulejówek, ul. Żeromskiego 27
NIP 822 192 79 69
1. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie musi być wykonane do 28 lipca 2018 do godziny 9:00.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- transport kosmetyków z magazynu firmy Stapiz (05-070 Sulejówek, Trakt Brzeski 80,
Polska) na miejsce targów Cosmoprof North America (Mandalay Bay Convention Centre, Las
Vegas, USA) na stoisko firmy Stapiz numer: 17102.
Przesyłka spakowana na 1 paletę Euro o łącznej wadze 150 kg.
Dostawa na stoisko 28.07.2018 do godz. 9:00.

Kody CPV:
60100000-8 Usługi w zakresie transportu drogowego

3. Tryb udzielania zamówienia:


Zamówienie będzie udzielone na drodze postępowania ofertowego.



Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, dopuszcza
jednocześnie korzystanie przez oferentów z zasobów podmiotów trzecich w realizacji
zamówienia.



Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.



Złożenie oferty nie tworzy zobowiązań wobec stron. Każdy z Wykonawców może złożyć
tylko jedną ofertę.



Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert oraz do
unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.



Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie na skutek zaistnienia przyczyn
niezależnych od 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
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.



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



Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie Bazy Konkurencyjności pod
adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

oraz na stronie

internetowej Zamawiającego. Zapytanie zostało także przesłane do 3 potencjalnych
wykonawców.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % 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


Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Kryteria wyboru ofert:
Przedłożone oferty będą podlegały ocenie na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium 1 – cena brutto – waga 100%.
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena:100 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” wyliczana wg wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
--------------------------------------------------------------

x 100 pkt

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

6. Warunki płatności:

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po przekazaniu poprawnie wystawionej faktury VAT w
ciągu 14 dni kalendarzowych.
7. Termin i sposób nadsyłania ofert:
Oferta może być przesłana do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
m.gadaj@stapiz.com do dnia 23.06.2018 (decyduje data wpływu oferty). Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie upubliczniona w taki
sam sposób jak zapytanie ofertowe.

8. Wybór zwycięskiej oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, którego/których oferta odpowiada
wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych
kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100 pkt. w
odniesieniu do danego przedmiotu zamówienia). Wyboru Wykonawcy dokona Komisja Oceny
Ofert.
9. Termin wyboru oferty zwycięskiej:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018
Decyzja dotycząca wyboru oferty zwycięskiej zostanie ogłoszona tego samego dnia.

Załącznik nr 1
………………………………………………….
…………………………………………………..
Data, miejscowość

Nazwa firmy
…………………………………………………..
Adres
…………………………………………………..
E-mail
…………………………………………………..
Telefon

OŚWIADCZENIE
DLA FIRMY

Niniejszym oświadczamy, iż firma ………………………………….. nie jest powiązana osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. 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) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % 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

……………………………………………………
podpis

