Projekt nr: WND-RPWP.01.04.01-30-0120/15 pt.: „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Planet Food
Sp. z o.o. sp. k. z Kalisza poprzez realizację Planu Rozwoju Eksportu na rynku niemieckim
i brytyjskim”.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10 z dnia 09.12.2016
na opłatę wpisową, opłatę rejestracyjną, najem i zabudowę powierzchni targowej na Targi
PLMA w Amsterdamie (Holandia) odbywające się w terminie: 16-17 maja 2017 r.
NFORMACJE O OGŁOSZENIU
Termin składania ofert:
do dnia 16.12.2016 do godziny 23.59.59
Nazwa Zamawiającego:
Planet Food sp. z o. o. sp. k.
Adres:
Aleja Wojska Polskiego 2C, 62-800 Kalisz
Numer telefonu:
(62) 760 07 89
E-mail:
info@planetfood.pl
NIP:
618 213 73 27
Tytuł projektu:
„Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Planet Food Sp. z o.o. sp. k. z Kalisza poprzez realizację Planu
Rozwoju Eksportu na rynku niemieckim i brytyjskim”.
Numer projektu:
RPWP.01.04.01-30-0120/15
Miejsce i sposób składania ofert:
Oferta może być złożona:
elektronicznie na adres: info@planetfood.pl
 osobiście lub przesyłką pocztową / kurierską na adres siedziby firmy: Planet Food sp. z o. o.
sp. k., Aleja Wojska Polskiego 2C, 62-800 Kalisz
Oferta powinna zostać przygotowana na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, w języku polskim.
Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu.
Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze.
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść powinny być kolejno ponumerowane, podpisane
lub parafowane przez Wykonawcę, oraz w przypadku oferty w wersji papierowej – połączone ze sobą
w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie (np. zszycie, zbindowanie).
Oferta musi być podpisana przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w
obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub
zgodnie z postanowieniami umowy spółki; lub przez osobę umocowaną do podpisywania ofert.
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Pełnomocnictwo powinno być dołączone do formularza oferty o ile wynika to z innych załączonych
dokumentów.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w
związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferty składane drogą elektroniczną winny posiadać tytuł wiadomości: „Zapytanie Ofertowe nr 10 z
dnia 09.12.2016 – OFERTA; odczytać dnia 19.12.2016 r. o godz. 10.00”.
Oferty składane osobiście lub przesyłką pocztową / kurierską na adres siedziby firmy: Planet Food sp.
z o. o. sp. k., Aleja Wojska Polskiego 2C, 62-800 Kalisz, winny być złożone w zaklejonej kopercie.
Koperta winna posiadać oznaczenie: „ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10 z dnia 09.12.2016 – OFERTA;
otworzyć dnia 19.12.2016 r. o godz. 10.00”.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia
oferty do Zamawiającego.

Data i miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.12.2016 r. o godz. 10.00.
Zamawiający sporządzi protokół z wyboru Wykonawcy.
Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona:
- na stronie internetowej Zamawiającego http://www.planetfood.pl/
zakładka: Dotacje, Zamówienia publiczne: http://www.planetfood.pl/zamowienia_publiczne
oraz zostanie przesłana Oferentom, którzy złożyli oferty.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:
info@planetfood.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Sylvia Wawrzyniak, +48 (62) 760 07 43, sylvia.wawrzyniak@planetfood.pl
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są:


Opłata wpisowa, która dotyczy uczestnictwa przedsiębiorstwa Planet Food Sp. z o.o. Sp.K.,
jako wystawcy na Targach PLMA w Amsterdamie (Holandia) w terminie 16.05.2017 –
17.05.2017.



Opłata rejestracyjna, która dotyczy uczestnictwa przedsiębiorstwa Planet Food Sp. z o.o.
Sp.K., jako wystawcy na Targach PLMA w Amsterdamie (Holandia) w terminie 16.05.2017 –
17.05.2017.



Świadczenie usługi w zakresie najmu powierzchni targowej oraz wykonanie projektu i
zabudowy powierzchni targowej, stoisko na Targi PLMA w Amsterdamie (Holandia) w terminie
16.05.2017 – 17.05.2017.

Kategoria ogłoszenia:
Usługa
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie, Powiat: Kalisz, Miejscowość: Kalisz
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cel zamówienia
Zamówienie jest planowane w ramach Projektu pn.: „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Planet Food
Sp. z o.o. sp. k. z Kalisza poprzez realizację Planu Rozwoju Eksportu na rynku niemieckim i
brytyjskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są:


Opłata wpisowa, która dotyczy uczestnictwa przedsiębiorstwa Planet Food Sp. z o.o. Sp.K.,
jako wystawcy na Targach PLMA w Amsterdamie (Holandia) w terminie 16.05.2017 –
17.05.2017.



Opłata rejestracyjna, która dotyczy uczestnictwa przedsiębiorstwa Planet Food Sp. z o.o.
Sp.K., jako wystawcy na Targach PLMA w Amsterdamie (Holandia) w terminie 16.05.2017 –
17.05.2017.



Świadczenie usługi w zakresie najmu powierzchni targowej oraz wykonanie projektu i
zabudowy powierzchni targowej, stoisko na Targi PLMA w Amsterdamie (Holandia) w terminie
16.05.2017 – 17.05.2017. (dotyczy powierzchni targowej / wystawienniczej o powierzchni
9m2, wewnątrz pawilonu wystawienniczego).

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie projektu oraz zabudowy stoiska.
Zabudowa i wyposażenie:
W skład zabudowy i wyposażenia powierzchni targowej (stoisko parterowe 9m2) wchodzą:
ZABUDOWA

szt./m2/mb

Wykładzina beżowa

9

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej

9

Punkty świetlne na wysięgniku

4

Reflektory pod daszkiem

3

Zabudowa z płyty MDF (wymiar należy zweryfikować)

Zaplecze

297 cm x 248 cm
194 cm x 248 cm
230 cm x 248 cm
99 cm x 248 cm
75 cm x 248 cm
1m x 2,25m

Lada informacyjna indywidualna

1

regał lub 2 półki na zapleczu

1/2

Drzwi z płyty
(płyta MDF)

1

WYPOSAŻENIE
Stół

1

Krzesła drewniane

3

3

Hoker przy ladzie

1

Regał drewniany na stoisku

1

Kosz + wieszak

1/1

GRAFIKA
Wyklejenie ścian stoiska grafiką Klienta

1

Wyklejenie drzwi płytowych grafiką Klienta

1

Logo na pianokartonie lub pcv nad stoiskiem

1

Plansza/Certyfikat wydrukowany na PCV

52 cm x 120 cm

Zakres powinien obejmować przygotowanie projektu wizualnego i technicznego, budowę stoiska,
podłączenie prądu, przygotowanie materiałów graficznych (plansz itp.) oraz umieszczenie ich na
ściankach, wynajem powierzchni oraz sprzętu.
Kod CPV i nazwa:
70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
79956000-0 – Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
79931000-9 – Usługi dekoracji wnętrz
79810000-5 – Usługi drukowania
39154000-6 – Sprzęt wystawowy
Harmonogram realizacji zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż 2 dzień kalendarzowe przed rozpoczęciem
targów.
Czas na potwierdzenie najmu powierzchni oraz projektu nie później niż 14 dni kalendarzowych przed
dniem rozpoczęcia targów.
Załączniki do Zapytania ofertowego:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za
spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści
formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
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Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne
oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu
zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania
Ofertowego.
Potencjał techniczny:
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży
stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty,
stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży
stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego
Zapytania Ofertowego.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych, stanowiące załącznik nr
2 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik
nr 3 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w
Zapytaniu Ofertowym (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”.
Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać
będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za
odrzuconą.
Dodatkowe warunki:
1. Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu
Ofertowym.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 40 dni kalendarzowych. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest
jednoznaczne z tym, że Wykonawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
5. Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą
ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty).
6. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia / podpisania umowy w przypadku wyboru
jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
7. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z
zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Warunki zmiany umowy:
Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.

5

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te
podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego
zamówienia.
Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.
Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
Kary:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach i wysokości:
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu prac składających się na przedmiot zamówienia
(przedmiot Umowy) w stosunku do terminów określonych w Umowie – kwota stanowiąca
równowartość 0,1 % Wynagrodzenia Umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
b) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub nienależytego
wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara
umowna od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.
Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie z
postanowieniami Umowy oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę,
c) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy jakimkolwiek
odbiorze lub w okresie gwarancji jakości w stosunku do terminów wskazanych przez
Zamawiającego – kwota stanowiąca równowartość 0,1 % Wynagrodzenia Umownego brutto
za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 10 % Wynagrodzenia Umownego brutto,
d) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy – kwota stanowiąca równowartość 10 % Wynagrodzenia
Umownego brutto,
e) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zasad zachowania poufności określonych
w Umowie – kwota w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych za każdy taki
przypadek.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych mu kar umownych z Wynagrodzenia
Umownego.
3. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac
składających się na Przedmiot zamówienia (Przedmiot Umowy) lub usunięcia wad i usterek.

OCENA OFERTY
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:

1. Cena netto:
waga kryterium: 90%
Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
C = Cena minimalna / Cena oferowana x 90% x 100
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena netto”
Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
Cena oferowana – cena wskazana przez oferenta
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się
wykonać całość przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
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2. Rysunek techniczny oraz wizualizacja projektu 3D
waga kryterium: 10%
Oferent do Formularza oferty dołącza rysunek techniczny oraz wizualizację projektu 3D – 10 pkt
Oferent do Formularza oferty nie dołącza rysunku technicznego oraz wizualizacji projektu 3D – 0 pkt
Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w poszczególnych kryteriach podlegają zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Wykonawców lub więcej, o miejscu i
liście rankingowej zadecyduje termin (data i godzina) złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie
wyżej na liście).
Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub
gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
Wykluczenia:
Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów
formalnych opisanych Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach.
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. 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 przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10
% udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wyjaśnianie i zmiany treści Zapytania Ofertowego:
1. Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, a
Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego
na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana do wszystkich
Wykonawców, do których skierowano Zapytanie Ofertowe.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Zapytania Ofertowego. Dokonana zmiana Zapytania Ofertowego zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana do wszystkich
Wykonawców, do których skierowano Zapytanie Ofertowe.
Postanowienia końcowe:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści
odpowiadającej złożonej ofercie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą
ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty), z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
3. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść
niniejszego Zapytania Ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w
toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na
każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia, bez podawania
przyczyn takiego zakończenia postępowania.
W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z
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powyższego uprawnienia. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych
przysługujących im roszczeń.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10 z dnia 09.12.2016
na opłatę wpisową, opłatę rejestracyjną, najem i zabudowę powierzchni targowej na Targi
PLMA w Amsterdamie (Holandia) odbywające się w terminie: 16-17 maja 2017 r.,
będącej przedmiotem niniejszego zamówienia składamy poniższą ofertę:
Dane Wykonawcy:
Nazwa

Adres

NIP
Nr KRS (Krajowy Rejestr
Sądowy) lub Nr CEiDG
(Centralna Ewidencja i
Informacja o Działalności
Gospodarczej)
Dane Osoby Kontaktowej:
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia
zamówień podmiotom powiązanym
( TAK / NIE )
(Dołączono Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku
powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym)
Podmiot spełnienia warunki udziału w postępowaniu
( TAK / NIE )
(Dołączono Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu)
Parametry oferty:
Data przygotowania oferty
Okres ważności oferty

40 dni kalendarzowych

Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych produktów):
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Odniesienie do kryteriów wyboru oferty:
Cena netto (PLN)*
Opłata wpisowa, Opłata rejestracyjna, Świadczenie usługi w
zakresie najmu powierzchni targowej oraz wykonanie projektu
i zabudowy powierzchni targowej
dotyczy uczestnictwa przedsiębiorstwa Planet Food Sp. z o.o.
Sp.K., jako wystawcy na Targach PLMA w Amsterdamie
(Holandia) w terminie 16.05.2017 – 17.05.2017.

Oświadczamy, że wykonamy
całość przedmiotu zamówienia za
cenę netto SUMA:

w tym:
*w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy
dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg
średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert.

Opłata wpisowa, cena netto:

Opłata rejestracyjna, cena netto:

Najem i zabudowa, cena netto:

Kwota podatku od towarów i usług VAT:
Opłata wpisowa, Opłata rejestracyjna, Świadczenie usługi w
zakresie najmu powierzchni targowej oraz wykonanie projektu
i zabudowy powierzchni targowej
dotyczy uczestnictwa przedsiębiorstwa Planet Food Sp. z o.o.
Sp.K., jako wystawcy na Targach PLMA w Amsterdamie
(Holandia) w terminie 16.05.2017 – 17.05.2017.

SUMA podatku VAT:

w tym:
Opłata wpisowa, kwota VAT:

*w przypadku wyrażenia ceny z walucie innej niż PLN, należy
dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg
średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert.

Opłata rejestracyjna, kwota VAT:

Najem i zabudowa, kwota VAT:
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Cena brutto (PLN)*
Opłata wpisowa, Opłata rejestracyjna, Świadczenie usługi w
zakresie najmu powierzchni targowej oraz wykonanie projektu
i zabudowy powierzchni targowej
dotyczy uczestnictwa przedsiębiorstwa Planet Food Sp. z o.o.
Sp.K., jako wystawcy na Targach PLMA w Amsterdamie
(Holandia) w terminie 16.05.2017 – 17.05.2017.

Oświadczamy, że wykonamy
całość przedmiotu zamówienia za
cenę brutto SUMA:

w tym:
*w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy
dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg
średniego kursu NBP dostępnego w dniu otwarcia ofert.

Opłata wpisowa, cena brutto:

Opłata rejestracyjna, cena brutto:

Najem i zabudowa, cena brutto:

Rysunek techniczny oraz wizualizacja projektu 3D
Oferent do Formularza oferty dołącza rysunek techniczny oraz
wizualizację projektu 3D.
( TAK / NIE )

Oświadczenie Wykonawcy:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz Załącznikami do Zapytania
Ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Składana przez nas Oferta zawiera wszystkie elementy
określone w Zapytaniu Ofertowym.
Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w
Zapytaniu Ofertowym i w Załącznikach do Zapytania Ofertowego, zgodnie z postanowieniami umowy.
W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (zobowiązujemy) się zawrzeć
umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Załączniki:
 Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym
 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Imię i Nazwisko osoby
upoważnionej do złożenia oferty
Stanowisko służbowe

Data i podpis
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH / KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa Wykonawcy

.................................................................................................

Adres Wykonawcy

.................................................................................................

Miejscowość

................................................

Data ...........................

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10 z dnia 09.12.2016
na opłatę wpisową, opłatę rejestracyjną, najem i zabudowę powierzchni targowej na Targi
PLMA w Amsterdamie (Holandia) odbywające się w terminie: 16-17 maja 2017 r.,
będącej przedmiotem niniejszego zamówienia,
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 mieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) 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.

…………..……………………...…………………………………
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy

.................................................................................................

Adres Wykonawcy

.................................................................................................

Miejscowość

................................................

Data ...........................

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 10 z dnia 09.12.2016 na wykonanie zabudowy
powierzchni targowej na Targi PLMA w Amsterdamie (Holandia) odbywające się w terminie 16-17
maja 2017 r., będącej przedmiotem niniejszego zamówienia,
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone Zapytaniu Ofertowym,
dotyczące w szczególności:
1) posiadania uprawnień koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu
zamówienia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu
zamówienia.

…………..……………………...…………………………………
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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