
Warszawa dnia 28.11.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją projektu pt: „ Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Reiter Polska sp. z 

o.o. poprzez wdrożenie strategii biznesowej”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.2 

Internacjonalizacja MŚP Poddziałanie 3.2.2Internacjonalizacja przedsiębiorstw zapraszamy do 

składania ofert na zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz zakup usług w zakresie organizacji i 

obsługi technicznej stoiska 

 

Zamawiający:  REITER POLSKA SP. Z O.O, Wodzirejów 5a 02-824 Warszawa 

NIP-123-09-76-691 

Kody CPV: 39154000-6 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia „Zabudowa  90 m2 powierzchni wystawienniczej oraz organizacja 
i obsługa techniczna stoiska na targach ONEDAY PSI w Dusseldorf Niemcy w dniach 10-
12.01.2017 

Zabudowa powierzchni wystawienniczej 
1. Projekt stoiska i opracowanie techniczne detali 
2. Podłoga - 90m2 wykonana z panelu jednolita biel, matowa 
3. Ściany o wysokości 4 m - wykonanie zabudowy z materiału HPL 
4. Produkcja podświetlanych kasetonów - 3 szt.  
5. Komplet podestów na ekspozycję bagażu 6 sztuk 
6. Projekt i wykonanie gablot typu akwarium: 4 szt. (dolna część wykonana z materiału 
HPL, góra szkło hartowane klejone, oświetlenie punktowe ), kolor gablot: biały 
7. Wyposażenie stoiska w komplet mebli do spotkań z Klientami: 2 stoliki i 6 krzeseł, 
kolor biały 
8. Wykonanie Instalacji oświetleniowo elektrycznej +trilock na podwieszenie 
9. Wykonanie przestrzennego i podświetlanego logotypu Colorissimo szer. 1,5 m  
10. Wykonanie przestrzennych logotypów Colorissimo na gabloty i ladę recepcyjną 9 
szt,  
wielkość ok. 30 cm 
11. Wykonanie lady recepcyjnej -wykonana z płyty laminowanej i polakierowana 
12. Obudowa zaplecza wraz z wyposażeniem (półki, wieszaki, czajnik)  
 



Zakup usług w zakresie organizacji i obsługi technicznej stoiska 
1. Transport, rozładunek i załadunek elementów wyposażenia stoiska 
2. Montaż i demontaż stoiska na targach 

 
Plan powierzchni w załączeniu , Hala 11 stoisko K40, w obrębie stoiska słup widoczny 
na planie  
Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia. 

Osoba kontaktowa Iwona Dawidek +48505167121 lub Renata Łukaszkiewicz +48502323446 

 

 

2. Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca przedstawi opracowany projekt stoiska do dnia 12.12.2016 r.  

Wykonawca dokona montażu stoiska do dnia 09.01.2017 r. do godziny 17. 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 
(dalej: „ustawa”).  (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 

 

Kryteria oceny ofert 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 

z niniejszego postępowania, 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, 
3) zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie. 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

A. Oferowana cena – waga 100 % 
 

Ocena ofert zostanie dokonana poprzez przyznanie nadesłanym ofertom punktów w 
przyjętym kryterium oceny, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt 
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru: 
Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów  
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. 
 

W przypadku ofert równoważnych Zamawiający dokona jakościowej oceny ofert w zakresie 
oddziaływania na środowisko i klimat. (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, 
wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu). 

3. Termin składania ofert 



Oferty należy składać do dnia 6.12.2016.  r. do godz. 12:00  w formie elektronicznej na adres 
reiter13@reiter.pl osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie  ul. Wodzirejów 5a 
02-824 Warszawa 

Za dzień otrzymania oferty liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. 

 

4. Sposób przygotowania ofert 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby władne do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy.  
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

5. Informacje na temat zakresu wykluczenia 

Zamówienie niniejsze może być udzielone podmiotom, które nie podlegają wykluczeniu. 

Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
z uwagi na powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

6. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, o 
ile przewiduje się możliwość takiej zmiany. 

Zamawiający po podpisaniu umowy o dofinansowanie podpisze z Wykonawcą umowę na 
realizację zamówienia.   

W przypadku przedłużającej się procedury wyboru projektów Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany terminu wykonania prac określonego w ofercie z zastrzeżeniem, że okres  faktycznej 
realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie. 

7. Istotne warunki zamówienia: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego 
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez 
wyboru ofert bez podania przyczyny.  

W szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych 
przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku otrzymania informacji o 
nieprzyznaniu dofinansowania. 

Powyższe zapytanie ofertowe zostało również umieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego,   

Informacja o wynikach postępowania zostanie umieszczona również na ww. stronach 
internetowych. 

 

mailto:reiter13@reiter.pl


 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Oferenta: 

Pełna nazwa podmiotu    

NIP     

Adres   

Adres poczty elektronicznej  

Numer telefonu    

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz 
zakup usług w zakresie organizacji i obsługi technicznej stoiska, oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym. 

LP. Nazwa zadania Cena netto Cena brutto Okres realizacji 
liczony w dniach 

 

1. 
Zabudowa powierzchni 

wystawienniczej 

  

 

2. 
Zakup usług w zakresie 

organizacji i obsługi 

technicznej stoiska 

   

suma 

  

 

 

1. Oświadczamy, że cena brutto określona w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi 
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i uznajemy się za związanych 
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. Termin realizacji zamówienia: ….. dni 

4. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. 



Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Oferentem 
a Zamawiającym polegające na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.  

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

6. Oferta została sporządzona w dniu ……….. 

 

 

 

 

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

(pieczątka, podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 

 

 

 

 

 

 


