
 

Łódź, dnia 11.09.2017 r. 

        

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczy projektu „Rozwój eksportu spółki FOODSOFT.PL poprzez wejście na nowe rynki docelowe” 

1. ZAMAWIAJĄCY 

FOODSOFT.PL Spółka z o.o. 

ul. Demokratyczna 117 

93-348 Łódź 

 

2. OSOBA DO KONTAKTU 

Justyna Szafrańska 

T: +48 730 737 080 

@:  jszafranska@foodsoft.pl 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zabudowa powierzchni wystawienniczej oraz obsługa 

techniczna stoiska podczas targów Polagra 2017 odbywających 

się w terminie 25.09 – 28.09.2017: 

- zabudowa stoiska narożnego o powierzchni 24m2 zgodnie z 

projektem wizualnym stanowiącym załącznik nr 2, obejmująca: 

• Obudowa i konstrukcja stoiska, 

• Wynajem wyposażenia (sofa trzyosobowa, dwa stoliki 

białe okrągłe, krzesła białe 6szt, szafka kuchenna, kosz 

na śmieci, wieszak ścienny, zlewozmywak z szafką i 

termą),  

• Wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej do 

wszystkich miejsc, gdzie występują urządzenia 

telewizyjne i komputerowe widoczne na projekcie 

wizualnym oraz na zapleczu, 

• Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, 

• Prace graficzne (m.in. malowanie ścian, umieszczanie 

logo, przygotowanie wiszącej reklamy nad stoiskiem), 

• Podwieszanie elementów stoiska, 

• Demontaż stoiska. 

- zabudowa musi być zrealizowana dnia 24.09.2017, 

- demontaż i sprzątanie stoiska muszą być zrealizowane dnia 

28.09.2017 od godziny 16.00. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 24. września 2017 r. 

 

5. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Podpisana i opieczętowana oferta przygotowana na formularzu, 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego może być 

złożona w wybranej formie : 

a. pocztą tradycyjną na adres:  

ul. Demokratyczna 117 

93-348 Łódź 

mailto:jszafranska@foodsoft.pl


 

b. drogą mailową na adres: 

biuro@foodsoft.pl  

c. osobiście w siedzibie firmy. 

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.09.2017 r. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może złożyć 

tylko jedną ofertę. 

 

W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną decyduje data i 

godzina wpływu oferty do siedziby firmy Zamawiającego. 

 

W przypadku dostarczenia oferty drogą pocztową lub osobiście 

do siedziby firmy Zamawiającego, opakowanie oferty powinno 

być oznaczona nazwą i adresem Oferenta, zaadresowane zgodnie 

z pkt. 6 oraz opisane: "Oferta na usługi zabudowy stoiska na 

targach Polagra 2017, nie otwierać przed dniem 20.09 2017 r.".  

 

Wykonawca związany jest swoją ofertą w ciągu 14 dni, liczonych 

od terminu zakończenia składania ofert, wyszczególnionego 

powyżej. 

 

Zamawiający nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Publikacja niniejszego ogłoszenia wynika z zapisami rozdziału 

6.5.4 ust. 2) Wytycznych programowych w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

(EFRR). 

 

Wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w 

ramach przedmiotowego projektu ponoszone są z zachowaniem 

zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i 

przejrzystości. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysłania zapytań 

ofertowych drogą mailową do 3 wybranych przez siebie 

oferentów. 

 

6. KRYTERIUM OCENY OFERT 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

 

Kryterium 1 – cena całkowita netto (zł) 80% 

Kryterium 2 – warunki płatności 20% 

 

 

Opis sposobu obliczania kryteriów: 

1. Oferta z najniższą ceną netto (wyrażoną w zł) otrzyma maksymalną ilość 

punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza 

liczba punktów, zgodnie ze wzorem: 

 



 

Oferta o najniższej cenie netto 

C = ( ------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium  

Cena netto oferty badanej 

 

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty 

 

2. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający 

ocenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium warunki płatności, 

a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba 

punktów zgodnie ze wzorem: 

 

                  Ilość punktów przyznanych za warunki płatności 

T = ( ------------------------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium  

        Maksymalna możliwa do zdobycia  

ilość punktów za warunki płatności 

 

gdzie: T – wartość punktowa badanej oferty 

 

Parametr podlegający ocenie: 

 

L.p. Warunki płatności Punktacja 

1. 
100% wartości zamówienia płatne 

przed 25.09.2017 
0 

2. 

50% wartości zamówienia płatne 

przed 25.09.2017, reszta płatna po 

28.09.2017 

1 

3. 

0% wartości zamówienia płatne 

przed 25.09.2017, reszta płatna po 

28.09.2017 

2 

 

 

7. WARUNKI REALIZACJI 

1. Zamawiający określi termin zawarcia umowy po zakończeniu 

postępowania w informacji wysłanej do Oferenta, którego ofertę 

wybrano. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród 

najkorzystniejszych złożonych ofert, jeżeli wykonawca, którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od 

realizacji zamówienia. 

3. Płatność zostanie uregulowana na podstawie prawidłowo 

wystawionych dokumentów księgowych. Warunki płatności 

zostaną sprecyzowane w umowie.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Kary umowne dotyczące m. in. opóźnienia wykonania prac, 

nieprawidłowej realizacji lub niekompletnego wykonania prac, 

które zostaną doprecyzowane w Umowie, nie dotyczą 

przypadków spowodowanych siłą wyższą. 

6. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w 

przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia 



 

wymagań zawartych w niniejszym postępowaniu ofertowym oraz 

złożonej przez Wykonawcę ofercie. 

7. Podpisany przez obydwie strony sformalizowany dokument 

potwierdzający zawarte ustalenia zmieniany może być jedynie za 

pomocą jednobrzmiących aneksów podpisanych obustronnie. 

 

8. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 

Wykonawca musi posiadać niezbędne doświadczenie, 

uprawnienia oraz potencjał techniczny i ekonomiczny do 

realizacji zamówienia. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację 

zamówienia. Nie wyklucza się udziału podwykonawców w 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wymagamy dokumentów potwierdzających doświadczenie (np. 

referencje, certyfikaty) Wykonawcy oraz wybranych 

podwykonawców. 

Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo i/lub osobowo z 

Zamawiającym, co potwierdzi podpisując załącznik nr 1 – 

Formularz ofertowy. 

 

9. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku 

powiązań osobowych i kapitałowych. 

2. Projekt wizualny stoiska. 

 


