Węgorzewo, dnia 26.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/135RPO/AHOJ

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.5
Usługi dla MŚP Zamawiający AHOJ CZARTER S.C. Sylwia Stępniak, Krzysztof Stępniak z siedzibą przy
ul. Przemysłowej 10 w Węgorzewie zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową organizację
udziału Zamawiającego w wydarzeniach targowych związanych z jego internacjonalizacją.
Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie
z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014 – 2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) z 19 lipca 2017 r. oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.

I. Zamawiający:
AHOJ CZARTER S.C.
Sylwia Stępniak, Krzysztof Stępniak
ul. Przemysłowa 10
11-600 Węgorzewo
+ 48 87 427 03 00
e-mail: biuro@ahoj.pl
http://ahoj.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji udziału Zamawiającego

w

międzynarodowych targach branżowych obejmująca organizację logistyczną wyjazdów, w tym
wynajem powierzchni wystawienniczej, zabudowę stoiska wystawowego oraz transport i spedycję
eksponatów na następujące wydarzenia targowe:
1)

WIATR I WODA KATOWICE 2018: 12-14.10.2018 r., http://www.wiatriwoda.pl/:
●

liczba dni targowych: 3 dni,
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●

powierzchnia wystawiennicza: przynajmniej 120 m2,

●

zabudowa stoiska wystawowego (obejmująca co najmniej zabudowę z podestem i
wejściami na 2 jachty, 1 stolik, 4 krzesła, ladę, stojak na ulotki, wykładzinę dywanową i
zaplecze na wyposażenie obsługi),

●

transport i spedycja 2 eksponatów (jacht/-y motorowy/-e o długości do 13 m i szerokości do
4 m i/lub jacht/-y żaglowy/-e o długości do 9 m i szerokości do 3 m)

2)

BOATSHOW ŁÓDŹ 2018: 9-11.11.2018 r., http://www.boatshow.pl/:
●

liczba dni targowych: 3 dni,

●

powierzchnia wystawiennicza: przynajmniej 120 m2,

●

zabudowa stoiska wystawowego (obejmująca co najmniej zabudowę z podestem i
wejściami na 2 jachty, 1 stolik, 4 krzesła, ladę, stojak na ulotki, wykładzinę dywanową i
zaplecze na wyposażenie obsługi),

●

transport i spedycja 2 eksponatów (jacht/-y motorowy/-e o długości do 13 m i szerokości do
4 m i/lub jacht/-y żaglowy/-e o długości do 9 m i szerokości do 3 m)

3)

BOOT DÜSSELDORF 2019: 19-27.01.2019 r., https://www.boat-duesseldorf.com/:
●

liczba dni targowych: 7 dni,

●

powierzchnia wystawiennicza: przynajmniej 100 m2,

●

zabudowa stoiska wystawowego (obejmująca co najmniej zabudowę z podestem i
wejściami na 2 jachty, 1 stolik, 4 krzesła, ladę, stojak na ulotki, wykładzinę dywanową i
zaplecze na wyposażenie obsługi),

●

transport i spedycja 2 eksponatów (jacht/-y motorowy/-e o długości do 13 m i szerokości do
4 m i/lub jacht/-y żaglowy/-e o długości do 9 m i szerokości do 3 m)

4)

WIATR I WODA WARSZAWA 2019: 8-11.03.2019 r., http://www.wiatriwoda.pl/:
●

liczba dni targowych: 4 dni,

●

powierzchnia wystawiennicza: przynajmniej 120 m2,

●

zabudowa stoiska wystawowego (obejmująca co najmniej zabudowę z podestem i
wejściami na 2 jachty, 1 stolik, 4 krzesła, ladę, stojak na ulotki, wykładzinę dywanową i
zaplecze na wyposażenie obsługi),

●

transport i spedycja 2 eksponatów (jacht/-y motorowy/-e o długości do 13 m i szerokości do
4 m i/lub jacht/-y żaglowy/-e o długości do 9 m i szerokości do 3 m)

5)

WIATR I WODA GDYNIA 2019: sierpień 2019 r., http://www.wiatriwoda.pl/:
●

liczba dni targowych: 4 dni,

●

powierzchnia wystawiennicza: miejsca na ekspozycję 3 jachtów na wodzie,
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●

zabudowa stoiska wystawowego (obejmująca co najmniej zabudowę z podestem i
wejściami na 2 jachty, namiot modułowy, 1 stolik, 4 krzesła, ladę, stojak na ulotki,
wykładzinę dywanową i zaplecze na wyposażenie obsługi),

●

transport i spedycja 3 eksponatów (jacht/-y motorowy/-e o długości do 13 m i szerokości do
4 m i/lub jacht/-y żaglowy/-e o długości do 9 m i szerokości do 3 m)

6)

WIATR I WODA KATOWICE 2018: październik 2019 r., http://www.wiatriwoda.pl/:
●

liczba dni targowych: 3 dni,

●

powierzchnia wystawiennicza: przynajmniej 128 m2,

●

zabudowa stoiska wystawowego (obejmująca co najmniej zabudowę z podestem i
wejściami na 2 jachty, 1 stolik, 4 krzesła, ladę, stojak na ulotki, wykładzinę dywanową i
zaplecze na wyposażenie obsługi),

●

transport i spedycja 2 eksponatów (jacht/-y motorowy/-e o długości do 13 m i szerokości do
4 m i/lub jacht/-y żaglowy/-e o długości do 9 m i szerokości do 3 m)

2. Usługa obejmuje organizację logistyczną targów w zakresie:
−

wynajmu powierzchni wystawienniczej,

−

transportu i spedycji eksponatów (jachtów) wraz z ubezpieczeniem i innymi niezbędnymi
opłatami w związku z udziałem w targach,,

−

budowa i obsługa stoiska wystawowego podczas uczestnictwa Zamawiającego w targach.

3. Uszczegółowienie

poszczególnych

zakresów

usługi

Zamawiający

przedstawi

Wykonawcy

każdorazowo najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia targowego. .
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
6. Wspólny słownik zamówień:
CPV 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
CPV 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
7. Zamówienie realizowane jest w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego projektu pn. „Uczestnictwo firmy
AHOJ CZARTER S.C. Sylwia Stępniak, Krzysztof Stępniak w targach międzynarodowych,
internacjonalizacja działalności celem pozyskania nowych grup klientów” w ramach konkursu nr
RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/18.
III. Termin wykonania zamówienia
Zgodnie z harmonogramem przedmiotowych imprez targowych.
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IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1. Wykonawca nie może być powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt. 3
rozdział 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020.
2. Wykonawca przedmiotu zamówienia musi posiadać następujące minimalne doświadczenie i
potencjał niezbędny do należytego świadczenia usługi:
1)

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonanie min. 2 usług
związanych z przedmiotem zamówienia (usługowa organizacja zadań związanych z udziałem w
imprezie targowej lub innych wydarzeniach związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstwa,
obejmująca minimum takie zadania jak: wynajem powierzchni wystawienniczej, zabudowę
stoiska wystawowego oraz transport i spedycję eksponatów);

2)

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)

dysponowanie wymaganą do realizacji zamówienia technologią i zasobami technicznymi.

3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w
przedłożonych wraz z ofertą oświadczeniach:
1)

oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego. Zamawiający wykluczy Wykonawców powiązanych z nim osobowo i
kapitałowo

w rozumieniu pkt. 3 rozdział 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
2)

oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i potencjale.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zarówno samodzielnie jak i jako członek konsorcjum.
2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty i przystąpieniem do udziału w postępowaniu
ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca powinien sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, w jednym egzemplarzu, w języku polskim, opatrzona
pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres/siedzibę Wykonawcy, numer
telefonu, numer NIP oraz być podpisana czytelnie przez Wykonawcę zgodnie z zasadami
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reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym lub przez osobę upoważnioną do składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
5. Wykonawca w treści oferty powinien określić cenę brutto w PLN (złotych polskich) z dokładnością do
2 miejsc po przecinku.
6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1)

podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące załącznik nr 2
do zapytania ofertowego,

2)

oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i potencjale stanowiące załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego,

3)

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub
mocodawcę, jeśli z załączonych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentacji
Wykonawcy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wszystkich powyższych danych ze stanem
faktycznym, a Wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę na takie sprawdzenie.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
VI. Przesłanki odrzucenia oferty
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1)

jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2)

została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu i/lub
powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

3)

została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera
w siedzibie firmy AHOJ CZARTER S.C. Sylwia Stępniak, Krzysztof Stępniak pod adresem ul. Przemysłowa
10, 11-600 Węgorzewo w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zapytanie
ofertowe nr 1/135RPO/AHOJ” do dnia 4 października 2018 r. do godziny 15:00.
VIII. Osoba do kontaktu: Anna Polonis, tel. kontaktowy (87) 427 03 00
IX. Ocena ofert
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1. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert złożonych przez Wykonawców w oparciu o ocenę
formalną, ocenę warunków udziału w postępowaniu, a także ocenę kryteriów wyboru oferty.
2. Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert metodą spełnia/nie spełnia poprzez
stwierdzenie, czy złożona oferta jest zgodna z wytycznymi określonymi w treści zapytania
ofertowego, zgodna z przedmiotem zamówienia oraz kompletna, tj. dołączono do niej wszystkie
niezbędne załączniki opisane w części V niniejszego zapytania. Do dalszego etapu dopuszczone będą
tylko oferty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.
3. Zamawiający po weryfikacji formalnej przystąpi do oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na podstawie treści załączonych oświadczeń. Do dalszego etapu zostaną dopuszczone
oferty, które spełniły kryteria udziału w postępowaniu.
4. Po weryfikacji formalnej i ocenie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przystąpi do
wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny.
5. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100 według kryterium całościowa cena brutto [waga
100%]. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia.
Metodologia obliczania pkt. ceny: (cena najniższa /cena oferowana) x 100 pkt.
4. Po ustaleniu punktów wg powyższego kryterium zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie
punktów.
5. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, których te oferty dotyczą, do
złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.
X.

Przesłanki do zmiany lub rozwiązania umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy w przypadku:
1) niepodpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą,
2) zaistnienia innych sytuacji niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających sfinansowanie
przedmiotu umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku przesunięć terminów, zmiany
sposobu lub zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w uzasadnionych przypadkach wynikających
ze zmian w harmonogramie lub programie wskazanych imprez targowych oraz innych istotnych
okoliczności nie dających się przewidzieć na etapie wyboru oferty pod warunkiem ich stosownego
uzasadnienia i akceptacji przez Instytucję Zarządzającą współfinansującą realizowany projekt.
3. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany umowy także w przypadku:
1) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu
przedmiotu zamówienia,
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2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu
umowy,
3) zaistnienia

okoliczności

spowodowanych

czynnikami

zewnętrznymi,

np.

siła

wyższa,

nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na realizację
postanowień umowy,
4) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
5) aktualizacji danych Wykonawcy lub Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu
siedziby czy zmianę formy prawnej.
4. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
XI. Dodatkowe informacje
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Wszelkie modyfikacje,
uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców
wraz

z

wyjaśnieniami

będą

publikowane

na

stronie

internetowej

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl stając się integralną częścią zapytania
ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy
odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi, o ile taki zostanie
wyznaczony.
2.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)

skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania
ofert,

2)

ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny,

3)

negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy).

3.

Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 30%.

4.

W toku oceny ofert Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się
do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny.

5.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony
przez Zamawiającego.

XII. Kary umowne
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1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie
kar umownych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny umownej brutto w razie
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto w razie
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty.
5. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z faktury Wykonawcy po uprzednim wystawieniu
noty księgowej przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwoty kar umownych
na zasadach ogólnych.
XIII. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy
1.

Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
1)

gdy nie wpłynęła żadna ważna oferta,

2)

gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,

3)

gdy nie otrzyma dofinansowania na realizację projektu o którym mowa w treści zapytania
ofertowego.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

3.

W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania oraz nie
jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z
udziałem w postępowaniu ofertowym.

4.

Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:
1)

wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu
zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia,

2)

powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia
posługiwał się nieprawdziwymi danymi,

3)

braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego,

4)

niepodpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą.
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XIV. Załączniki
1.

Formularz oferty

2.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

3.

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i potencjale
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/135RPO/AHOJ

.........................................
pełna nazwa i adres Wykonawcy
..............................................
nr telefonu
……………………………
adres e-mail

OFERTA
Ja,
w

niżej

podpisany/-a

imieniu1................................

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

i

…...........................................................
na

rzecz2

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

zarejestrowaną

REGON

w

działając
z

siedzibą

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

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

numer

rachunku

NIP

bankowego

.................................................................................................... w banku: ..............................................
w nawiązaniu do zapytania ofertowego na kompleksową organizację udziału Zamawiającego w
wydarzeniach targowych związanych z jego internacjonalizacją w związku z ubieganiem się
Zamawiającego, firmy Ahoj Czarter S.C. Sylwia Stępniak, Krzysztof Stępniak o dofinansowanie projektu
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 20142020 w ramach poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z
zapytaniem ofertowym za łączną cenę …………………..………… brutto (………………………… netto).
Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty
prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie
z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014 – 2020 (MR/H 2014-2020/23 (3) 07/2017) oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. kodeks cywilny.
Oferuję realizację zamówienia w terminach zgodnych z harmonogramem imprez targowych.
Płatność faktury w terminie do … dni.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.

1
2

Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)
Podać pełną nazwę firmy.
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W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i potencjale
3. ………………………………………………
Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach.

............................, dnia .................

........................................................................
podpis

Wykonawcy
lub
upoważnionego
przedstawiciela
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/135RPO/AHOJ

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego
imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
polegające w szczególności:
−

nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

−

nie posiadam co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

−

nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

−

nie pozostaję 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.

............................, dnia .................

........................................................................
podpis

Wykonawcy

lub

przedstawiciela
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upoważnionego

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/135RPO/AHOJ

………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)

OŚWIADCZENIE
O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU I POTENCJALE
Oświadczam, że jako Wykonawca:

1) posiadam doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowej usługi, to jest w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, potwierdzone wykonanie min. 2 usług związanych z
przedmiotem zamówienia (usługowa organizacja zadań związanych z udziałem w imprezie targowej
lub innych wydarzeniach związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstw, obejmująca minimum
takie zadania jak: wynajem powierzchni wystawienniczej, zabudowę stoiska wystawowego oraz
transport i spedycję eksponatów);

2) dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) dysponuję wymaganą do realizacji zamówienia technologię i zasoby techniczne.

............................, dnia .................

........................................................................
podpis

Wykonawcy

lub

przedstawiciela
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upoważnionego

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/135RPO/AHOJ

.........................................
pełna nazwa i adres Wykonawcy
..............................................
nr telefonu
……………………………
adres e-mail

OFERTA
Ja,
w

niżej

podpisany/-a

imieniu1................................

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

i

na

…...........................................................
rzecz2

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

zarejestrowaną

REGON

w

działając
z

siedzibą

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

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

numer

rachunku

NIP

bankowego

.................................................................................................... w banku: ..............................................
w nawiązaniu do zapytania ofertowego na kompleksową organizację udziału Zamawiającego w
wydarzeniach targowych związanych z jego internacjonalizacją w związku z ubieganiem się
Zamawiającego, firmy Ahoj Czarter S.C. Sylwia Stępniak, Krzysztof Stępniak o dofinansowanie projektu
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 20142020 w ramach poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z
zapytaniem ofertowym za łączną cenę …………………..………… brutto (………………………… netto).
Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty
prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie
z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014 – 2020 (MR/H 2014-2020/23 (3) 07/2017) oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. kodeks cywilny.
Oferuję realizację zamówienia w terminach zgodnych z harmonogramem imprez targowych.
Płatność faktury w terminie do … dni.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.

1
2

Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)
Podać pełną nazwę firmy.
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W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i potencjale
3. ………………………………………………
Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach.

............................, dnia .................

........................................................................
podpis

Wykonawcy
lub
upoważnionego
przedstawiciela
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/135RPO/AHOJ

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego
imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
polegające w szczególności:
−

nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

−

nie posiadam co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

−

nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

−

nie pozostaję 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.

............................, dnia .................

........................................................................
podpis

Wykonawcy

lub

przedstawiciela
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upoważnionego

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/135RPO/AHOJ

………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)

OŚWIADCZENIE
O POSIADANYM DOŚWIADCZENIU I POTENCJALE
Oświadczam, że jako Wykonawca:

1) posiadam doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowej usługi, to jest w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, potwierdzone wykonanie min. 2 usług związanych z
przedmiotem zamówienia (usługowa organizacja zadań związanych z udziałem w imprezie targowej
lub innych wydarzeniach związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstw, obejmująca minimum
takie zadania jak: wynajem powierzchni wystawienniczej, zabudowę stoiska wystawowego oraz
transport i spedycję eksponatów);

2) dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) dysponuję wymaganą do realizacji zamówienia technologię i zasoby techniczne.

............................, dnia .................

........................................................................
podpis

Wykonawcy

lub

przedstawiciela
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upoważnionego

