Leńcze, 16.11.2011r.
ARDIK Goczał Dariusz
34-142 Leńcze 327

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zabudowy powierzchni targowo
wystawienniczej z moŜliwością wykorzystania we wszystkich zadeklarowanych imprezach targowych w ramach Działania
6.1 „Paszport do eksportu" Etap II osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 prowadzonego na podstawie przepisów
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).
Tytuł projektu: WdroŜenie Planu Rozwoju Eksportu dla ARDIK Goczał Dariusz
Umowa o dofinansowanie: UDA- POIG.06.01.00-12-163/11

Zabudowa powinien zawierać następujące elementy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Łatwość montaŜu
Łatwość demontaŜu
Maksymalna waga 100 kg
Oświetlenie
Część reklamową firmy
Część montaŜową eksponatów –stojak na eksponaty
Ściana wystawiennicza
Trybuna
Roll up –szt 2 , reklama firmy

Na opracowanej i wykonanej zabudowie powinna być zamieszczona informacja o fakcie
realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia
8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006
ustanawiającego
przepisy
ogólne
dotyczące
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia
(WE)
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)
ZłoŜona oferta powinna zawierać:
1. nazwę i adres oferenta,
2. datę sporządzenia,
3. termin waŜności oferty,
4. projekt komputerowy do zatwierdzenia - 3 propozycje,
5. skład zespołu projektowego i informacje na temat doświadczeń osób biorących
udział w realizacji zlecenia,
6. cenę całkowitą netto i brutto wykonania usługi,
7. informację na temat maksymalnego terminu płatności,
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta, według zasad
reprezentacji.
Oferta powinna być waŜna do: 31.01.2012 r.
Oferta powinna być dostarczona osobiście w siedzibie firmy i potwierdzony odbiór oferty pieczęcią firmową lub przesłana
pocztą , kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres:
ARDIK Goczał Dariusz 34-142 Leńcze 327.
Zapytanie ofertowe zamieszczono równieŜ na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego w
miejscu publicznie dostępnym.
Termin składania ofert upływa w dniu: 15.12.2011 r. o godz. 15.00
Oferty dostarczone po określonym wyŜej terminie nie będą rozpatrywane.
W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane Ŝadne informacje, które mogłyby mieć wpływ
na treść składanych ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna
ilość
punktów
10

1

Maksymalny termin
realizacji zlecenia

do 7 dni - 10 pkt.
8-14 dni - 5 pkt.
pow. 14 dni - 0 pkt.

2

Cena całkowita za usługę

do 72 000 zł netto - 10 pkt.
pow. 72 000 zł netto - 0 pkt.

10

Maksymalny termin
płatności za usługę

pow. 14 dni - 10 pkt.
8-14 dni - 5 pkt.
do 7 dni - 0 pkt.

10

Ilość projektów

3 projekty – 10 pkt.
2 projekty – 5 pkt.
1 projekt – 0 pkt.

10

3 osoby – 10 pkt
2 osoby – 5 pkt
1 osoba – 0 pkt

10

3

4

5

Zabezpieczenie kadrowe do
realizacji projektu /wliczając w
tym współwłaścicieli/właścicieli

RAZEM

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyŜszą ilość punktów w oparciu o
ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej
ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złoŜenia
oferty (oferta złoŜona wcześniej będzie wyŜej na liście).
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