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W związku z realizowanym projektem pn. 

arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03

Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsi

prowadzenia działalności B+R+I, 

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Kraj

Doradcze i Konsultingowe z siedzib

o przedstawienie oferty na organizacj
w 2017r. w charakterze wystawcy  
Klastra Kluczowego. 

 

Sekcja I Instytucja Zamawiająca
I.1. Nazwy i adresy 
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

ul. Studzienna 2 

Tel./Fax. 85-652-61-07 

E-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl

www.polskiestowarzyszenie.pl 

 
Osoba do kontaktów:  

Anna Moskwa 

tel. 602-297-338 

Tel./Fax. 85-652-61-07 

e-mail: a.moskwa@polskiestowarzyszenie.pl

lub 

Agnieszka Koleśnik  

tel.790-140-844 

Tel./Fax.85-652-61-07 

e-mail:a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl

 
I.2. Komunikacja 
Dostęp do dokumentów zamówienia jest jawny.

Oferty lub inne dokumenty należy przysła

 
I.3. Rodzaj instytucja zamawiają
Stowarzyszenie 

 
I.4. Główny przedmiot działalnoś
94.99.Z Działalność pozostałych 

 

Sekcja II Informacje o postępowaniu
II.1. Tryb prowadzonego postępowania
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasad

w Rozdziale VI (punkty 6.5.2

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójno

Spójności na lata 2014 – 2020.” 
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zku z realizowanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na 

”, POIR.02.03.03-20-0001/16, w ramach Programu Operacyjnego 

ś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsi

ści B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsi

ędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Polskie S

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, 

organizację udziału w międzynarodowych targach bran
w charakterze wystawcy  w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego 

amawiająca 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 

biuro@polskiestowarzyszenie.pl 

a.moskwa@polskiestowarzyszenie.pl 

a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl 

p do dokumentów zamówienia jest jawny. 

Oferty lub inne dokumenty należy przysłać na adres Zamawiającego podany powyż

I.3. Rodzaj instytucja zamawiającej 

I.4. Główny przedmiot działalności 
 pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Informacje o postępowaniu 
II.1. Tryb prowadzonego postępowania 

powanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjnoś
2.)„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójnoś
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ie produkty budowlane na 

w ramach Programu Operacyjnego 

 priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do 

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 

Polskie Stowarzyszenie 

, zwraca się z prośbą 
dzynarodowych targach branży budowlanej  

w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego - Krajowego 

podany powyżej 

organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

 konkurencyjności, o której mowa  

ści wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu 
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II.2. Tytuł i nazwa zamówienia
Międzynarodowe targi branży budowlanej 2017

 
II.3. Numer zapytania ofertowego

07/02.03.03.POIR/2017 

 
II.4. Termin składania ofert 
1. Oferta na piśmie do dnia 27

Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej.

wysłać ofertę składaną drogą
złożenia oferty drogą elektroniczn

serwerze Zamawiającego do dnia 

 
II.5. Opis sposobu przygotowani
1. Oferta powinna zostać sporzą

załącznik nr 2 do niniejszego zapytani

zamawiającego pod linkiem http://polskiestowarzyszenie.pl/aktualno

2. Jeden wykonawca może złożyć
3. Oferta powinna zostać opatrzona piecz

4. Oferta powinna zostać podpisana przez 

5. Zaleca się aby każda strona oferty

przedstawiciela Wykonawcy

Wykonawcy. 

6. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika 

podpisane przez osoby upoważ
7. W przypadku składania oferty drog

podpisana, ponumerowana, zaparafowana i zeskanowana.

8. Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowi

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

9. W przypadku wystąpienia błę
dopuszcza się jednorazową moż

10. Zaleca się aby w przypadku potwierdzania dokumentów za zgodno

potwierdzenia za zgodność. 
11. Jakakolwiek modyfikacja formy lub tre

załączników uprawnia Zamawiaj

treści punktu II.5.9. 

12. Wykonawca powinien podać
oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

podatku VAT zgodnie z obowią
13. Cena oferty powinna być wyra

przecinku. 

14. Wszystkie wartości powinny by

15. Podana cena powinna zawierać

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok, Tel./ Fax. 
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II.2. Tytuł i nazwa zamówienia 
ży budowlanej 2017r. 

ofertowego 

27.07.2017 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiaj

Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok.

cy dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Adres e-mail na który nal

drogą elektroniczną: biuro@polskiestowarzyszenie.pl

ą elektroniczną, oferta musi zostać zarejestrowana, jako wiadomo

ącego do dnia 27.07.2017 r. do godziny 10.00.    

przygotowania i składania ofert 
ć sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowi

cznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz znajdującym się na stronie internetowej 

http://polskiestowarzyszenie.pl/aktualnosci/  

że złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 

ć opatrzona pieczęcią firmową (jeśli dotyczy). 

ć podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

żda strona oferty była ponumerowana i zaparafowana przez 

Wykonawcy wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych 

W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć
podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, zaleca się aby każda ze stron oferty 

, ponumerowana, zaparafowana i zeskanowana. 

ć wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowi

cznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

ąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cen

możliwość poprawy treści złożonej oferty. 

 aby w przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem wskaza

 

modyfikacja formy lub treści dokumentów, w tym formularza cenowego oraz jego 

czników uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty bez jej rozpatrzeni

Wykonawca powinien podać cenę przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w formularzu 

ącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz okre

podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert.

ć wyrażona słownie i cyfrowo z dokładnością do dw

ci powinny być wyrażone w PLN. 

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
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.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Polskie 

Białystok. 

mail na który należy 

biuro@polskiestowarzyszenie.pl. W przypadku 

 zarejestrowana, jako wiadomość e-mail na 

, na formularzu oferty stanowiącym 

na stronie internetowej 

ęści zamówienia.  

 do reprezentowania Wykonawcy. 

i zaparafowana przez Wykonawcę lub 

wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych 

ż ączyć pełnomocnictwo 

 woli w imieniu Wykonawcy. 

żda ze stron oferty była 

 wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym 

dów w zakresie kryterium cenowego) 

ść z oryginałem wskazać datę 

ci dokumentów, w tym formularza cenowego oraz jego 

nia oferty bez jej rozpatrzenia, z zastrzeżeniem 

kazany w formularzu 

oraz określić stawkę 
ofert. 

ś ą do dwóch miejsc po 

ą przedmiotu zamówienia. 
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16. Ofertę należy złożyć za poś
Zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Z

nazwą oferenta i numerem zapytania ofertowego, do którego odnosi si

17. Zamawiający dopuszcza równie

wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany poni

numeru zapytania ofertowego, do którego odnosi si

serwerze Zamawiającego najpóź
18. Zamawiający będzie związany ofert

19. Oferty zostaną otwarte niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie 

Zamawiającego.  

 

II.6. Kategoria ogłoszenia – rodzaj zamówienia
Usługi 

 
II.7. Podkategoria ogłoszenia 
Usługi organizacji wyjazdu grupowego

 
II.8. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:

1. Publikację na stronie internetowej Zamawiaj

2. Publikację na stronie http://www.parp.gov.pl/zamowienia

3. Przesłanie do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców

 
II.9. Informacja na temat porozumienia w sprawie zamówie
Zamówienie nie jest objęte porozumieniem w sprawie zamówie

 
II.10. Informacje dodatkowe 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ofertowego, zostanie upublic

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

przyczyn. 

5. Zamawiający wskazuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu 

art. 66 Kodeksu cywilnego (ustawa z 23.04.1964 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podj

w przypadku gdy cena ofertowa przekroczy warto

7. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców zgłaszane do zapytania ofertowego, 

pod warunkiem, że zostaną one zadane nie pó

określonym w pkt. II.4. 

 

Sekcja III Przedmiot zamówienia
III.1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest 

budowlanej w 2017r. w charakterze wystawcy  firm nale
Budowlanego objętych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok, Tel./ Fax. 

biuro@polskiestowarzyszenie.pl; www.polskiestowarzyszenie.pl 

ż ć za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się
ego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna zosta

 oferenta i numerem zapytania ofertowego, do którego odnosi się złożona oferta.

cy dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez 

mail na adres wskazany poniżej (z zaznaczeniem w temacie e

numeru zapytania ofertowego, do którego odnosi się oferta). E-mail musi zostać
najpóźniej w terminie składania ofert.  

ązany ofertą przez okres 30 dni od ustalonej daty składania ofert.

niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie 

rodzaj zamówienia 

organizacji wyjazdu grupowego 

upublicznienia zapytania ofertowego 
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez: 

 na stronie internetowej Zamawiającego, 

http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 i https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

Przesłanie do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców. 

na temat porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
ęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych. 

Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 1 do zapytania 

tanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego. 

cy zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.

cy zastrzega sobie prawo do wyboru jednego Wykonawcy. 

zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania 

że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu 

art. 66 Kodeksu cywilnego (ustawa z 23.04.1964 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

sobie prawo podjęcia negocjacji ceny z Wybranym Oferentem/Oferentami 

w przypadku gdy cena ofertowa przekroczy wartość środków zapewnionych w bud

cy udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców zgłaszane do zapytania ofertowego, 

e zostaną one zadane nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert 

Sekcja III Przedmiot zamówienia 
III.1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w międzynarodowych targach bran
w 2017r. w charakterze wystawcy  firm należących do Wschodniego Klastra 

tych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF
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 (liczy się data wpływu do 

cego. Koperta powinna zostać oznaczona 

ę żona oferta. 

enia oferty w formie elektronicznej poprzez 

ej (z zaznaczeniem w temacie e-maila 

mail musi zostać zarejestrowany na 

od ustalonej daty składania ofert. 

niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ 

(GPA) 

ącznik nr 1 do zapytania 

bez podania przyczyn. 

ępowania bez podania 

e niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu 

art. 66 Kodeksu cywilnego (ustawa z 23.04.1964 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 380). 

cia negocjacji ceny z Wybranym Oferentem/Oferentami 

rodków zapewnionych w budżecie projektu. 

cy udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców zgłaszane do zapytania ofertowego, 

 2 dni przed terminem składania ofert 

wych targach branży 
cych do Wschodniego Klastra 

tych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF- polskie 



 

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15

e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl

produkty budowlane na arenie mię
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

Klastrów Kluczowych 

 

III.2. Cel zamówienia 
Celem zamówienia jest realizacja 

na arenie międzynarodowej” 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

Kluczowych. 

 
III.3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest 

budowlanej  w 2017r. w charakterze wystawcy
Budowlanego objętych wsparciem w ramach

produkty budowlane na arenie mi
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

Krajowych Klastrów Kluczowych

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejs

i znajduje się na stronie internetowej Zamawia

http://polskiestowarzyszenie.pl/aktualnosci/

 
III.4. Kod CPV/Nazwa kodu CPV
63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podró

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60400000-2  Usługi transportu lotniczego

55100000-1 Usługi hotelarskie 

 

III.5. Informacja o ofertach częś
Zamawiający dopuszcza możliwość
rozumiana jest jako pojedyncza impreza targowa, a nie ich składowe.

 
III.6. Informacja o ofertach wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 

III.7. Informacja o opcjach 
Zamawiający nie dopuszcza opcji

 

III.8. Harmonogram realizacji zamówienia
Terminy realizacji  zgodne z opisem charakterystyki danej imprezy targowej w zał

(załącznik nr 1 SIWZ). 

 
III.9. Miejsce realizacji zamówienia
Polska, województwo podlaskie, Białystok

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok, Tel./ Fax. 

biuro@polskiestowarzyszenie.pl; www.polskiestowarzyszenie.pl 

produkty budowlane na arenie międzynarodowej” o numerze POIR.02.03.03-20

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych 

Celem zamówienia jest realizacja projektu pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane 
dzynarodowej” o numerze POIR.02.03.03-20-0001/16 w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów 

III.3. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w międzynarodowych targach bran
budowlanej  w 2017r. w charakterze wystawcy  firm należących do Wschodniego Klastra 

tych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF
produkty budowlane na arenie międzynarodowej” o numerze POIR.02.03.03
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umi

Krajowych Klastrów Kluczowych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

cznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego nr 07/02.03.03.POIR/2017

 na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem 

http://polskiestowarzyszenie.pl/aktualnosci/ 

Nazwa kodu CPV 
ży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych  

sługi w zakresie organizacji targów i wystaw 

sługi w zakresie transportu drogowego 

2  Usługi transportu lotniczego 

a o ofertach częściowych 
żliwość złożenia oferty na poszczególne części 

rozumiana jest jako pojedyncza impreza targowa, a nie ich składowe. 

. Informacja o ofertach wariantowych 
ofert wariantowych. 

cy nie dopuszcza opcji, poza tymi określonymi w zapytaniu ofertowym.

. Harmonogram realizacji zamówienia 
Terminy realizacji  zgodne z opisem charakterystyki danej imprezy targowej w zał

Miejsce realizacji zamówienia 
województwo podlaskie, Białystok 
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20-0001/16 w ramach 

ędzynarodowienie Krajowych 

polskie produkty budowlane 
w ramach Programu 

dzynarodowienie Krajowych Klastrów 

dzynarodowych targach branży 
cych do Wschodniego Klastra 

„SHOW YOURSELF- polskie 
POIR.02.03.03-20-0001/16  

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie 

Istotnych Warunków Zamówienia 

/02.03.03.POIR/2017 

ącego pod linkiem 

 zamówienia. Część 

lonymi w zapytaniu ofertowym. 

Terminy realizacji  zgodne z opisem charakterystyki danej imprezy targowej w załączonej tabeli 
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Sekcja IV Ocena oferty
IV.1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj

i ich znaczeniem oraz w następuj

  

Lp. Kryterium
1. Cena oferty
2. Zatrudnienie
  
 

1. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymaln

przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

 
                  Oferta o najniższej cenie brutto

C = ( ------------------------------------------------
                     Cena brutto oferty badanej
 

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty

 

2. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr

maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza 

liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

 
                    Ilość punktów przyznanych za 

Z = ( -----------------------------
Maksymalna możliwa do zdobyciailo

 
gdzie: Z - wartość punktowa badanej oferty

 
Parametr podlegający ocenie: 

L.p. Kryterium zatrudnieniowe

1. 

2. 

 

Poprzez kryterium zatrudnieniow

obsługi niniejszego zamówienia osób zatrudniony

zaangażowane do realizacji niniejszego zamówienia.

3. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach okre

obliczona wg wzoru: 

O = C + Z 

O – ostateczna ocena danej oferty

C - wartość punktowa uzyskana przez badan

Z - wartość punktowa uzyskana przez b

4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwy

wymagania zapytania ofertowego oraz 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok, Tel./ Fax. 

biuro@polskiestowarzyszenie.pl; www.polskiestowarzyszenie.pl 

Ocena oferty 
IV.1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się nastę
i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach

Kryterium Waga Max liczba punktów (pkt.)
Cena oferty 80 

Zatrudnienie 20 
SUMA 

ą brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie 

przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: 

ższej cenie brutto 
------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 80

Cena brutto oferty badanej 

ść punktowa badanej oferty 

ścią punktów przyznanych za parametr podlegają
 punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza 

liczba punktów, zgodnie ze wzorem: 

 punktów przyznanych za zatrudnienie 
------------------------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 20

liwa do zdobyciailość punktów zazatrudnienie 

ść punktowa badanej oferty 

 

Kryterium zatrudnieniowe Punktacja

1 osoba 
 2 osoby  

kryterium zatrudnieniowe Zamawiający rozumie oddelegowanie przez Wykonawc

obsługi niniejszego zamówienia osób zatrudnionych na umowę o pracę , które b

owane do realizacji niniejszego zamówienia. 

 oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach okre

ostateczna ocena danej oferty 

 punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena 

 punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium zatrudnieniowe

ą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniaj

zapytania ofertowego oraz SIWZ. 
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ć ę następującymi kryteriami  

 oferty w poszczególnych kryteriach:

Max liczba punktów (pkt.) 
80 
20 

100 

 punktów, a pozostałym ofertom zostanie 

x 100) x waga kryterium tj. 80 % 

podlegający ocenie otrzyma 

 punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza 

x 100) x waga kryterium tj. 20 % 

Punktacja 

1 
2 

cy rozumie oddelegowanie przez Wykonawcę do 

, które będą bezpośrednio 

 oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych wyżej 

zatrudnieniowe 

 uzyskanych punktów, spełniająca 



 

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15
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5. Jeśli cena wybranej oferty/ofert przekroczy kwot

możliwość podjęcia negocjacji ceny. 

 

Sekcja V Warunki udziału w postępowaniu
V.1. Uprawnienia do wykonania okre
Do udziału w postępowaniu zamawiaj

posiadają uprawnienia do wykonywania okre

nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku wery

oświadczenia stanowiącego element formularza o

 

V.2.Wiedza i doświadczenie 
1. D udziału w postępowaniu Zamawiaj

posiadają niezbędną wiedzę
Spełnienie warunku weryfikowane b

formularza oferty. 

2. Do udziału w postępowaniu Zamawiaj

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a je

krótszy w tym okresie wyka

organizacji min 3 usług organizacji wyst

W ramach wykazanych usług Wykonawca odpowiadał co najmniej za zapewnienie transportu 

ponadnarodowego i wewnę
powierzchni targowej. Spełnienie warunku weryfikowane b

stanowiącego element formularza o

lub inne dowody potwierdzają

 

V.3. Potencjał techniczny i osobowy
1. Do udziału w postępowaniu Zamawiaj

iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia b

do jego realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane b

stanowiącego element formularza oferty.

2. Do udziału w postępowaniu Zamawiaj

w momencie realizacji przedmiotu

jego realizacji, tj. będą
w realizacji min 3 usług polegaj

zagranicznych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 

3. Do udziału w postępowaniu Zamawiaj

posiadają prawo do dysponowania oferowan

wstępna rezerwacja powierzchni targowej, z okre

technicznymi. Do oferty na le

lokalizacji oferowanej powierzchni targowej. 

 

V.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1. Do udziału w postępowaniu Zamawiaj

ich sytuacja ekonomiczna i finansowa umo

warunku weryfikowane będzie na podstawie o

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok, Tel./ Fax. 

biuro@polskiestowarzyszenie.pl; www.polskiestowarzyszenie.pl 

li cena wybranej oferty/ofert przekroczy kwotę jaką dysponuje Zamawiają
cia negocjacji ceny.  

Sekcja V Warunki udziału w postępowaniu 
Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 

powaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą
 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeż

zek ich posiadania. Spełnienie warunku weryfikowane b

cego element formularza oferty. 

ępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą
ą wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowi

ępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno

krótszy w tym okresie wykażą: należyte wykonanie min. 3 usług polegających na kompleksowej 

organizacji min 3 usług organizacji wystąpienia przedsiębiorców na targach zagranicznych. 

W ramach wykazanych usług Wykonawca odpowiadał co najmniej za zapewnienie transportu 

i wewnętrznego, zapewnienie noclegów, ubezpieczenia, rezerwacji 

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie o

cego element formularza oferty, a Wykonawca dodatkowo do oferty doł

dy potwierdzające fakt posiadanego doświadczenia.  

i osobowy 
ępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zło

 w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał 

do jego realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie o

cego element formularza oferty. 

ępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą
w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał osobowy do 

ędą posiadali min. dwie osoby posiadają
w realizacji min 3 usług polegających na zorganizowaniu wystąpienia przedsię

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 

ępowaniu Zamawiający dopuści wykonawców, którzy złożą
 prawo do dysponowania oferowaną powierzchnią targową. Wymagana jest min. 

erzchni targowej, z określoną lokalizacją, powierzchni

technicznymi. Do oferty na leży dołączyć „mapę lokalizacyjną” ze wskazaniem szczegółowej 

lokalizacji oferowanej powierzchni targowej.  

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
ępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą

ich sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. S

warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza 
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 dysponuje Zamawiający, dopuszcza się 

złożą oświadczenie, iż 
ści, jeżeli przepisy prawa 

fikowane będzie na podstawie 

ci Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż 
tym przedmiotem zamówienia. 

iadczenia stanowiącego element 

 w okresie ostatnich 

eli okres prowadzenia działalności jest 

ących na kompleksowej 

biorców na targach zagranicznych.  

W ramach wykazanych usług Wykonawca odpowiadał co najmniej za zapewnienie transportu 

trznego, zapewnienie noclegów, ubezpieczenia, rezerwacji 

dzie na podstawie oświadczenia 

ykonawca dodatkowo do oferty dołączy referencje 

ci Wykonawców, którzy złożą oświadczenie,  

ędny potencjał techniczny 

dzie na podstawie oświadczenia 

ci Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż 
ędny potencjał osobowy do 

 posiadali min. dwie osoby posiadające doświadczenie  

pienia przedsiębiorców na targach 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.  

ci wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż 
. Wymagana jest min. 

ą, powierzchnią, parametrami 

” ze wskazaniem szczegółowej 

złożą oświadczenie, iż 
 przedmiotu zamówienia. Spełnienie 

ącego element formularza 
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oferty. 

2. Zamawiający może na każdym etapie

7 dni, posiadania środków finansowych lub zdolno

50% wartości usługi, czego potwierdzeniem mo

spółdzielczej kasy oszczędnoś
finansowych lub zdolność kredytow

przed dniem wezwania przez Zamawiaj

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium

w terminie zgodnym z terminem składania ofert 

przelewem na konto w zakresie 

z terminem składania ofert na konto:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Credit Agricole 07 1940 1076 3076 1915 0000 0000
z dopiskiem „Wadium- znak sprawy 

Do oferty należ

* w dopisku należy wskazać jedynie cz

w przypadku ofertowania na kilka cz

składana jest oferta  

V.5.Dodatkowe warunki 
1. W przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na realizacje usługi, wskazane 

wadium, stanowiące zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, 

zatrzymane  do zakończenia pełnej realizacji umowy.

2. Pozostałe wadia po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawc

 

V.6. Wykluczenia 
Z udziału w postępowaniu 

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie si

między Zamawiającym lub osobami upowa

Zamawiającego lub osobami wykonuj

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarz

pozostawaniu w związku małż
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powin

powiązań osobowych i kapitałowych, które jest integraln

Z udziału w postępowaniu wyklucza si

1. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przest

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przest

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok, Tel./ Fax. 
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że na każdym etapie wezwać Wykonawcę do potwierdzenia

środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokoś
ci usługi, czego potwierdzeniem może być w szczególności informacja banku lub 

ędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych 

ść kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym ni

przed dniem wezwania przez Zamawiającego. 

ązany jest do wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł (pięć
w terminie zgodnym z terminem składania ofert w gotówce do kasy Zamawiaj

w zakresie każdej z części na które składa ofertę, w terminie zgodnym 

terminem składania ofert na konto: 

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 

Agricole 07 1940 1076 3076 1915 0000 0000 
znak sprawy 07/02.03.03.POIR/2017, część ….., część

część…. itd.”* 
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

 

ć jedynie część/ części,  na która składana jest przedmiotowa oferta

w przypadku ofertowania na kilka części wadium należy pomnożyć zgodnie z iloś

 

W przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na realizacje usługi, wskazane 

ące zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, 

ńczenia pełnej realizacji umowy. 

saniu umowy z wybranym Wykonawcą zostaną zwrócone.

powaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i

cym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powi

cym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowi

cego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynno

zygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawc

uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

udziałów lub akcji, 

organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

ązku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

dy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku

 osobowych i kapitałowych, które jest integralną częścią formularza oferty.

powaniu wyklucza się: 
oby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w zwi

powaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonuj
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 do potwierdzenia, w terminie do  

w wysokości nie mniejszej niż 
informacja banku lub 

ść posiadanych środków 

śniejszym niż 1 miesiąc 

(pięć tysięcy złotych) 

w gotówce do kasy Zamawiającego lub 

, w terminie zgodnym  

 ….., część ….., część …., 

 potwierdzenie dokonania przelewu. 

na która składana jest przedmiotowa oferta,  

 zgodnie z ilością części na jakie 

W przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na realizacje usługi, wskazane 

ce zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, w całości zostanie 

ą zwrócone. 

osobowo i kapitałowo 

ę wzajemne powiązania 

zobowiązań w imieniu 

ącego czynności związane  

, a wykonawcą, polegające  

 

cego, prokurenta, pełnomocnika, 

stwa lub powinowactwa w linii  

 w linii bocznej lub  

ć świadczenie o braku 

 formularza oferty. 

pstwo popełnione w związku  

pstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
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pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest

majątkowych, a także za przest

grupie albo związku mających na celu popełnienie przest

2. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przest

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przest

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest

majątkowych, a także za przest

grupie albo związku mających na celu pope

3. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarz

popełnione w związku z post

prawom osób wykonujących pra

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przest

w celu osiągnięcia korzyści maj

udziału w zorganizowanej grupie albo zwi

przestępstwa skarbowego; 

4. spółki komandytowa oraz spółki komandytowo

prawomocnie skazano za przest

o udzielenie zamówienia, przest

przestępstwo przeciwko środowisku, przest

gospodarczemu lub inne przest

a także za przestępstwo skarbowe lub przest

mających na celu popełnienie przest

5. osoby prawne, których urzę
przestępstwo popełnione w zwi

przeciwko prawom osób wykonuj

przestępstwo przekupstwa, przest

przestępstwo popełnione w celu osi

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwi

popełnienie przestępstwa lub przest

6. podmioty zbiorowe, wobec 

przepisów o odpowiedzialnoś
7. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przest

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia

wykonywania pracy cudzoziemcem przebywaj

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.

wyroku; 

8. wykonawców będących spółk

komandytowo-akcyjną lub osob

zarządu, komplementariusza lub urz

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 

skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

uprawomocnienia się wyroku.
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ępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przest

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osi

że za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

ących na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w zwi

powaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonuj

ępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przest

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osi

że za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

ących na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przest

ązku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestę
ących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przest

ępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestę
ści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przest

organizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przest

andytowa oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z post

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prac

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzy

pstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej

cych na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za

pstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przest

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

pstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

pstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takż
ępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku maj

pstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

ących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przest

t. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia

wykonywania pracy cudzoziemcem przebywającym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769) - przez okres 1r. od dnia uprawomocnienia si

spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytow

ą lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka

du, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzają
pstwo, o którym mowa w art. 9 lub art., 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r

skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769)- przez okres 1

ę wyroku. 
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pstwo przekupstwa, przestępstwo 

pstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

pstwo udziału w zorganizowanej 

ępstwa skarbowego; 

ępstwo popełnione w związku  

pstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pstwo przekupstwa, przestępstwo 

pstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

pstwo udziału w zorganizowanej 

ępstwa skarbowego; 

du prawomocnie skazano za przestępstwo 

powaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo 

pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

pstwo skarbowe lub przestępstwo 

cych na celu popełnienie przestępstwa lub 

akcyjne, których komplementariusza 

ązku z postępowaniem  

ących pracę zarobkową, 
ępstwo przeciwko obrotowi 

ęcia korzyści majątkowych,  

pstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

cego prawomocnie skazano za 

powaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

pstwo przeciwko środowisku, 

pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

tkowych, a także za przestępstwo 

ązku mających na celu 

ę o zamówienia na podstawie 

ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

cych osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,  

t. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia 

cym wbrew przepisom na terytorium 

od dnia uprawomocnienia się 

ą komandytową, spółką 
, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

ądzającego prawomocnie 

, 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

ącym wbrew przepisom na 

przez okres 1r. od dnia 
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Z udziału w postępowaniu wyklucza si

których upadłość ogłoszono, zwyją
zatwierdzony prawomocnym pos

wierzycieli przez likwidację mają
 

V.7. Warunki zmiany umowy 
I. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do tre

nastąpi zmiana obowiązujących 

przedmiotu umowy lub nastą
terminów realizacji, liczby osób, harmonogramu przedsi

istotne dla prawidłowej realizacji projektu.

II. Wszelkie zmiany umowy wymagaj

zgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalno

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz

– 2020.”pkt. 6.5.2 ppkt. 17. 

 

V.8. Lista dokumentów/ oświadcze
1. Formularz oferty (załącznik nr 2)

2. Wykaz doświadczenia (załącznik nr 3)

3. Referencje. 

4. Potwierdzenie uiszczenia wadium.

5. Wykaz osób (załącznik nr 4). 

 

V.9. Zamówienie uzupełniające
Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu 

podstawowego zamówienia uzupełniaj

zamówienia określonego w umowie z wykonawc

usługi. 
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powaniu wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidacj

 ogłoszono, zwyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadło

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

ę majątku upadłego. 

 
ę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w 

ą ących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacj

nastąpi zmiana harmonogramu realizacji projektu, w tym w zakre

terminów realizacji, liczby osób, harmonogramu przedsięwzięcia, inne jeśli ich wprowadzenie jest 

prawidłowej realizacji projektu. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnoś
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójno

świadczeń wymaganych od Wykonawcy 
ącznik nr 2). 

ącznik nr 3). 

Potwierdzenie uiszczenia wadium. 

 

ące 
 udzielenia wyłonionemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

uzupełniającego w wysokości nie przekraczają
nego w umowie z wykonawcą, o ile zamówienie to dotyczy tego samego rodzaju 
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otwarto likwidację lub 

tkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

eli układ nie przewiduje zaspokojenia 

ści oferty w przypadku, gdy 

ącym wpływ na realizację 
, w tym w zakresie 

śli ich wprowadzenie jest 

żności, a ich zakres jest 

ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

ci oraz Funduszu Spójności na lata 2014 

w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

ci nie przekraczającej 50% wartości 

, o ile zamówienie to dotyczy tego samego rodzaju 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia, które stanowi: 
 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w mi
należących do Wschodniego Klastra Budowlanego obję
na arenie międzynarodowej” o numerze POIR.02.03.03
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, która obejmuje:  

 

1. usługę transportu, w tym: 
1.1 transport: 

a) zapewnienie transportu lotniczego na trasie Warszawa

uczestników poszczególnej imprezy targowej, preferowane poł

dopuszczalna będzie 1 przesiadka, maksymalny czas trwania podró

Francja- 12 godz., Norwegia- 12 godz., ZEA- 12 godz.

pod warunkiem wyrażania pisemnej zgody Zamawiaj

lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne,  

lub 

b) w przypadku transportu drogowego,  w uzasadnionych przypadkach i jedynie po akceptacji przez Zamawiaj

z transportu drogowego np. busa, który spełnia minimalne wymagania Zamawiaj

- rok produkcji  pojazdu max. 2012r.; 

- auto ubezpieczone w zakresie OC, AC i NNW na przejazdy krajowe i zagraniczne;

- komplet kamizelek odblaskowych każdorazowo zgodny z liczb

- auto nienaganne pod względem technicznym (przy czym Zamawiaj

  wyjazdu, a w przypadku zastrzeżeń Wykonawca zobowi

  zamówienia zgodnie z SIWZ); 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

nr 07/02.03.03.POIR/2017 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
sze minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia, które stanowi:  

organizacja udziału w międzynarodowych targach branży budowlanej  w 2017r. 
cych do Wschodniego Klastra Budowlanego objętych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF

POIR.02.03.03-20-0001/16 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwó

dzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, która obejmuje:   

zapewnienie transportu lotniczego na trasie Warszawa- miejsce docelowe zgodnie z załączoną tabelą- Warszawa, w tym biletó

uczestników poszczególnej imprezy targowej, preferowane połączenia bezpośrednie, w  przypadku braku możliwo

dzie 1 przesiadka, maksymalny czas trwania podróży odpowiednio dla Kazachstanu- 12 godz., Niemcy

12 godz. W sytuacjach uzasadnionych czas podróży może być dłuższy, taka sytuacja b

ania pisemnej zgody Zamawiającego.  Bilety w klasie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmowa

b) w przypadku transportu drogowego,  w uzasadnionych przypadkach i jedynie po akceptacji przez Zamawiają
z transportu drogowego np. busa, który spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, w tym:   

auto ubezpieczone w zakresie OC, AC i NNW na przejazdy krajowe i zagraniczne; 

wo zgodny z liczbą uczestników podróży; 

dem technicznym (przy czym Zamawiający ma prawo do wezwania odpowiednich służb kontrolnych przed rea

 Wykonawca zobowiązanych jest do niezwłocznego podstawienia alternatywnego transportu celem dalszej realizacji 
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y budowlanej  w 2017r. w charakterze wystawcy  firm 

„SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 

Warszawa, w tym biletów lotniczych dla 

żliwości połączenia bezpośredniego 

godz., Niemcy- 12 godz., Ukraina- 12 godz., 

, taka sytuacja będzie dopuszczalna 

asie ekonomicznej, cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty 

b) w przypadku transportu drogowego,  w uzasadnionych przypadkach i jedynie po akceptacji przez Zamawiającego, możliwe jest skorzystanie  

żb kontrolnych przed realizacją   
go podstawienia alternatywnego transportu celem dalszej realizacji  
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- klimatyzację dwustrefową 
- radio/ CD 

- CB radio; 

-  nawigację GPS; 

- wygodne fotele zapewniające komfort podróżnych, a w przypadku transportu pozostałych eksponatów przestronn

  do bezpiecznego transportu eksponatów; 

- ilość miejsc zgodną z ilością podróżnych, uwzglę
- auto każdorazowo powinno być przygotowane do pory roku i panuj

- dodatkowa przestrzeń bagażowa np. w postaci boxu dachowego lub tylnego.

Wykonawca w każdym przypadku  zobligowany jest do posiadania wszystkich koniecznych licencji i zezwole

drogowego osób w kraju i zagranicą oraz zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego, do

osobistą. Użyty środek transportu musi być do dyspozycji uczestników targów przez cały okres trwania poszczególnych imprez targowych.

1.2 zapewnienie transferu uczestników w  miejscu docelowym:

− z hotelu na miejsce targów przed rozpoczęciem danego dnia targowego, oraz 

− transfer na lotnisko i z lotniska w kraju docelowym

1.3 zapewnienie transportu (transferów) eksponatów bę
Warszawy do kraju docelowego na wskazane miejsce wydarzenia targowego wraz z rozładunkiem, a  po zako

eksponatów i ich transportem z miejsca targów kraju docelowego do Białegostoku b

załadunku i rozładunku eksponatów pod warunkiem 

1.4 transport wszelkich eksponatów i materiałów promocyjnych odb

obowiązującymi w  danym kraju docelowym ( preferowany rodzaj: „europaleta” (EUR, EUR 1, EPAL) standardowe wymiary 

obciążenie od 1000 kg do 1500 kg, zgodnie ze wskazan

i ilości eksponatów, pod warunkiem że nie wpłynie to na zwi

eksponatów powodujących zwiększenie kosztów usługi w sytuacji gdy b

oraz środek transportu materiałów będą podlegały (ka

1.5 Wykonawca w ramach kosztów związanych z transportem  eksponatów i materiałów promocyjnych powinien uwzgl

związane z transportem międzynarodowym, ka

i materiałów promocyjnych Zamawiający rozumie:

- wszelkie materiały wystawiennicze tj.: stojaki, p
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żnych, a w przypadku transportu pozostałych eksponatów przestronną powierzchni

nych, uwzględniającą ewentualne zmiany liczby uczestników poszczególnych wydarze

 przygotowane do pory roku i panujących warunków pogodowych; 

owa np. w postaci boxu dachowego lub tylnego. 

zobligowany jest do posiadania wszystkich koniecznych licencji i zezwoleń potrzebnych do wykonywania transportu 

 oraz zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego, doświadczonego kierowcy/ kierowców z wyso

ć do dyspozycji uczestników targów przez cały okres trwania poszczególnych imprez targowych.

zapewnienie transferu uczestników w  miejscu docelowym: 

ęciem danego dnia targowego, oraz z targów do hotelu po zakończeniu danego dnia targowego,

transfer na lotnisko i z lotniska w kraju docelowym; 

zapewnienie transportu (transferów) eksponatów będących przedmiotem ekspozycji podczas poszczególnych wydarzeń
awy do kraju docelowego na wskazane miejsce wydarzenia targowego wraz z rozładunkiem, a  po zakończeniu imprezy targowej z za

eksponatów i ich transportem z miejsca targów kraju docelowego do Białegostoku bądź  Warszawy.  Zamawiający dopuszcza mo

i rozładunku eksponatów pod warunkiem że nie wpłynie to na zwiększenie kosztów usługi; 

transport wszelkich eksponatów i materiałów promocyjnych odbędzie się w szczególności z wykorzystaniem palet transportowych z

cymi w  danym kraju docelowym ( preferowany rodzaj: „europaleta” (EUR, EUR 1, EPAL) standardowe wymiary 

enie od 1000 kg do 1500 kg, zgodnie ze wskazaną w załączonej tabeli  ilością sztuk. Zamawiający dopuszcza m

e nie wpłynie to na zwiększenie kosztów usługi;  Zamawiający dopuszcza moż
kszenie kosztów usługi w sytuacji gdy będzie to uzasadnione potrzebą firm na wspartych w ramach Projektu.  Warunki 

 podlegały (każdorazowo) akceptacji Zamawiającego.  

zanych z transportem  eksponatów i materiałów promocyjnych powinien uwzględni

dzynarodowym, każdorazowo w przypadku pozaunijnych krajów docelowych. Pod poj

cy rozumie: 

wszelkie materiały wystawiennicze tj.: stojaki, półeczki, próbki i modele przykładowych produktów, egzemplarze produktów, makiety, wzorniki etc.
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ą powierzchnię bagażową niezbędną    

zmiany liczby uczestników poszczególnych wydarzeń targowych; 

ń potrzebnych do wykonywania transportu 

wiadczonego kierowcy/ kierowców z wysoką kulturą 
 do dyspozycji uczestników targów przez cały okres trwania poszczególnych imprez targowych. 

ńczeniu danego dnia targowego, 

cych przedmiotem ekspozycji podczas poszczególnych wydarzeń targowych z Białegostoku bądź 
ńczeniu imprezy targowej z załadunkiem 

ący dopuszcza możliwość zmiany miejsca 

ci z wykorzystaniem palet transportowych zgodnie z wymogami 

cymi w  danym kraju docelowym ( preferowany rodzaj: „europaleta” (EUR, EUR 1, EPAL) standardowe wymiary – 1200 × 800 × 144 mm, 

cy dopuszcza możliwość zwiększenia gabarytów  

cy dopuszcza możliwość zmian gabarytów i ilości 

 firm na wspartych w ramach Projektu.  Warunki 

dnić wszelkie opłaty celne lub inne, 

dorazowo w przypadku pozaunijnych krajów docelowych. Pod pojęciem eksponatów  

ółeczki, próbki i modele przykładowych produktów, egzemplarze produktów, makiety, wzorniki etc. 
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- wszelkie materiały promocyjne w wersji drukowanej i/lub elektronicznej tj.: katalogi, foldery, gazetki, ulotki, prezentacje e

1.6 zapewnienie transportu, spedycji i kolportażu materiałów promocyjnych, reklamowych  klastra przygotowanych na poszczególn

 

2. usługę noclegu, w tym: 

2.1 zapewnienie i organizacja noclegów zgodnie z ilo

w hotelach spełniającym standardy międzynarodowe 

(płeć) w przypadku wystąpienia nieparzystej liczby kobiet lub m

2.2 w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza mo

że zaproponowane obiekty będą spełniać co najmnie

Przed rezerwacją noclegów Wykonawca przedstawi zamawiaj

Zamawiający ma prawo odmówić wyboru wskazanych obiektów w sytuacji zaistnienia w

2.3 wyżywienie: śniadania w formie otwartego bufetu;

2.4 lokalizacja miejsc noclegowych powinna być w dogodnym poło

większa niż 25 km w linii drogowej od miejsca targów) 

każdorazowo zostać zakwaterowani w tym samym obiekcie;

 

3. ubezpieczenie, w tym:  
3.1  ubezpieczenie każdego z uczestników: 

− ubezpieczenie kosztów leczenia (wartość ubezpieczenia min. 30 tys. EUR w Europie, min. 60 tys. EUR reszta 

− NNW (wartość ubezpieczenia min. 5 tys. EUR w Europie, min. 10 tys. EUR reszta 

− OC (wartość ubezpieczenia min. 50 tys. EUR w Europie, min. 100 tys. EUR reszta 

− ubezpieczenia bagażu podróżnego (wartość ubezpieczenia min. 1

3.2 ubezpieczenie eksponatów i materiałów promocyjnych podczas transpor

eksponatów i materiałów na jednej palecie to nie w

 

4. rezerwacja oraz organizacja miejsca targowego w odniesieniu do poszczególnej imprezy targowej wskazanej w zał
4.1 rezerwacja miejsca targowego wraz z opłatą zgodnie ze wskazanym w zał

20m2; lokalizacja miejsca wystawowego w halach dopasowanych do specyfiki przedsi
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wszelkie materiały promocyjne w wersji drukowanej i/lub elektronicznej tj.: katalogi, foldery, gazetki, ulotki, prezentacje e

żu materiałów promocyjnych, reklamowych  klastra przygotowanych na poszczególn

zapewnienie i organizacja noclegów zgodnie z ilością wskazaną w załączonej tabeli w odniesieniu do poszczególnych wydarze

ędzynarodowe - min. 3 gwiazdki w pokojach 2-osobowych, jednak ze wzglę
pienia nieparzystej liczby kobiet lub mężczyzn konieczne będzie zakwaterowanie w pokoju 1 b

ący dopuszcza możliwość zapewnienia noclegów w obiektach innych niż hotele (np. kwatery) pod warunkiem

ć co najmniej następujące standardy jakości: zakwaterowanie max. 3 osoby w pokoju, łazienka, aneks kuchenny. 

 noclegów Wykonawca przedstawi zamawiającemu min. 3 propozycję noclegów z których Zmawiają
 wyboru wskazanych obiektów w sytuacji zaistnienia wątpliwości co do jakości zaproponowanej oferty;

niadania w formie otwartego bufetu; 

ć w dogodnym położeniu komunikacyjnym(przy czym odległość obiektu hotelowego nie powinna by

od miejsca targów) z uwzględnieniem miejsca organizacji targów, przy czym wszyscy uczestnicy powinni 

 zakwaterowani w tym samym obiekcie; 

ść ubezpieczenia min. 30 tys. EUR w Europie, min. 60 tys. EUR reszta świata);

czenia min. 5 tys. EUR w Europie, min. 10 tys. EUR reszta świata); 

 ubezpieczenia min. 50 tys. EUR w Europie, min. 100 tys. EUR reszta świata); 

ść ubezpieczenia min. 100 EUR w Europie, min. 200 EUR reszta świata);

3.2 ubezpieczenie eksponatów i materiałów promocyjnych podczas transportu w obie strony-  przy czym średnia deklarowana warto

eksponatów i materiałów na jednej palecie to nie więcej niż 10 tys. zł. 

jsca targowego w odniesieniu do poszczególnej imprezy targowej wskazanej w zał
ą zgodnie ze wskazanym w załączonej tabeli powierzchnią targową – powierzchnia na 1 firm

20m2; lokalizacja miejsca wystawowego w halach dopasowanych do specyfiki przedsiębiorstw uczestniczących w t
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wszelkie materiały promocyjne w wersji drukowanej i/lub elektronicznej tj.: katalogi, foldery, gazetki, ulotki, prezentacje etc.; 

u materiałów promocyjnych, reklamowych  klastra przygotowanych na poszczególną imprezę targową; 

czonej tabeli w odniesieniu do poszczególnych wydarzeń targowych; nocleg  

osobowych, jednak ze względu na zróżnicowanie uczestników 

dzie zakwaterowanie w pokoju 1 bądź 3-osobowym; 

ż hotele (np. kwatery) pod warunkiem, 

3 osoby w pokoju, łazienka, aneks kuchenny. 

 noclegów z których Zmawiający wybierze obiekt noclegowy. 

ści zaproponowanej oferty; 

ść obiektu hotelowego nie powinna być 
dnieniem miejsca organizacji targów, przy czym wszyscy uczestnicy powinni 

świata); 

iata); 

rednia deklarowana wartość transportowanych 

jsca targowego w odniesieniu do poszczególnej imprezy targowej wskazanej w załączonej tabeli, w tym: 
powierzchnia na 1 firmę wynosi około 

ących w targach. Przed rezerwacją miejsca 
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targowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowan

Wykonawca ma prawo odmówić przyjęcia propozycji, w tej sytuacji Wykonawca b

4.2  zabudowa stoiska standardowa, obejmująca ladę
dwóch stoisk do akceptacji przez Zamawiającego, Zamawiaj

ponoszą firmy uczestniczące w wydarzeniach. Zamawiaj

wpłynie to na zmianę kosztów realizacji usługi; 

4.3 układ stoiska w formie szeregowej lub w układzie wyspy; w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest pojedyncze lokowani

poszczególnych firm w obrębie targów zgodnie z dost

dwie wizualizacje stoiska/stoisk;  

4.4  media- każde stoisko z dostępem do prądu 2/3 kW;

4.5 bardzo dobre oświetlenie stoiska podkreślające eksponaty;

4.6 zapewnienie identyfikacji stoiska z uwzględnieniem Strefy Klastra oraz logot

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójno

www.poir.gov.pl; 

4.7 wpis do katalogu obowiązkowy dla każdego wystawcy

4.8 pozostałe: przepustki, karty wstępu/ identyfikatory ka

wjazdu/karnet parkingowy przez cały okres trwania imprezy targowej (zgodnie z ofert

 

5. pozostałe, w tym: 

5.1 pomoc w wypełnieniu dokumentacji wizowej, organizacja wszelkich prawno

z tym czynności, opłata wizowa (jeśli dotyczy). 

 

Powyższe kryteria określające standardy odnosz
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ącemu do akceptacji proponowaną lokalizacje wraz z wizualizacją (min. 2 projekty) stoi

ęcia propozycji, w tej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić kolejne propozycje;

ąca ladę, dwa krzesła, zaplecze gospodarcze, telewizor, oraz wykładzinę; przedstawi

ącego, Zamawiający zastrzega, iż koszty związane z dodatkową aranż
ce w wydarzeniach. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany standardowego wyposażenia na inne pod war

 

4.3 układ stoiska w formie szeregowej lub w układzie wyspy; w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest pojedyncze lokowani

bie targów zgodnie z dostępną powierzchnią wystawienniczą, Wykonawca przedstawi Zamawiaj

ądu 2/3 kW; 

ś ące eksponaty; 

ędnieniem Strefy Klastra oraz logotypów unijnych, zgodnie z zasadami okre

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” opublikowanym na stronie internetowej 

dego wystawcy; 

pu/ identyfikatory każdorazowo zgodnie z ilością uczestników imprezy targowej wskazan

wjazdu/karnet parkingowy przez cały okres trwania imprezy targowej (zgodnie z ofertą organizatora). 

pomoc w wypełnieniu dokumentacji wizowej, organizacja wszelkich prawno-formalnych dokumentacji  związanych z uzyskaniem wizy i zwi

 

dardy odnoszą się do każdej z imprez targowych chyba, że tabela stanowiąca nadrz
realizacji zamówienia wskazuje inaczej. 
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ą (min. 2 projekty) stoiska/stoisk Klastra. 

ć kolejne propozycje; 

, dwa krzesła, zaplecze gospodarcze, telewizor, oraz wykładzinę; przedstawienie planów aranżacji 

ą aranżacją indywidualną powierzchni 

 zamiany standardowego wyposażenia na inne pod warunkiem, że nie 

4.3 układ stoiska w formie szeregowej lub w układzie wyspy; w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest pojedyncze lokowanie stoisk  

, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji min. 

ypów unijnych, zgodnie z zasadami określonymi w „Podręczniku 

2020 w zakresie informacji i promocji” opublikowanym na stronie internetowej 

 uczestników imprezy targowej wskazaną w załączonej tabeli;  karty 

ązanych z uzyskaniem wizy i związanych  

ąca nadrzędny opis warunków 
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Nazwa 
wydarzenia 

Zakres usługi

w
rz

e
s
ie
ń

 2
0
1
7
 

1 

Kazbuild, Ałmaty, 
Kazachstan, 

05-08 września 
2017 

 

uczestnicy: 
1) PH Alupol 
Cmdruk 
2) przedstaw. 
WKB  

rezerwacja miejsca wystawowego 
(kategoria hali: branża budowlana, materiały 
budowlane), opłata rejestracyjna za udział 

w targach oraz wpis do katalogu; 

zabudowa standardowa (wykładzina, lada, 
stolik + 4 krzesła, fryz, kosz, wiesz

elektryczne 
230V/ 50 Hz)

zapewnienie solidnego stołu/biurka (mo
z oferty targowej) 

o wymiarach minimalnych: szeroko
wysokość: 75cm, głębokość

10kg 

noclegi

transport osób

transport eksponatów

ubezpieczenie osób

ubezpieczenie eksponatów

p
a
ź
d

z
ie

rn
ik

 2
0
1
7
 

2 

Battery + Storage, 
Stuttgart, Niemcy 

09-11 października 
2017 

uczestnicy: 
1) Omega,  
2) Mar-bud,  
3) Galmet,  

rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach (kategoria hali: bran

systemy grzewcze), opłata 
za udział w targach oraz wpis do katalogu

stoisko narożne lub w rz

zabudowa standardowa (wykładzina, lada, 
stolik + 4 krzesła, fryz, kosz, wieszak, 

przyłącze elektryczne 
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Zakres usługi Ilość Sposób kalkulacji 
Jedn. 
miary 

Ogółem

rezerwacja miejsca wystawowego na targach 
ża budowlana, materiały 

budowlane), opłata rejestracyjna za udział  
w targach oraz wpis do katalogu;  

zabudowa standardowa (wykładzina, lada, 
stolik + 4 krzesła, fryz, kosz, wieszak, przyłącze 

elektryczne  
50 Hz) 

zapewnienie solidnego stołu/biurka (może być 
z oferty targowej)  

o wymiarach minimalnych: szerokość: 120cm, 
ębokość: 50cm, nośność 

 

1 20 m² / firma m² 20 m²

noclegi 15 3 osoby x 5 noclegów osobodni 

port osób 3 3 osoby osoby 

transport eksponatów 2 2 palety / firmę x 1 firma szt. 

czenie osób 3 3 osoby osoby 

ubezpieczenie eksponatów 2 
2 palety / firmę x 1 firma 

wartość do: 10 tys. PLN 
szt. 

rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach (kategoria hali: branża budowlana, 

systemy grzewcze), opłata rejestracyjna 
za udział w targach oraz wpis do katalogu 

żne lub w rzędzie 

zabudowa standardowa (wykładzina, lada, 
stolik + 4 krzesła, fryz, kosz, wieszak, 

ącze elektryczne  

1 9 m² wspólnego stoiska m² 9 m²
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Ogółem 
Cena 
netto 

VAT 
Cena 
brutto 

20 m²    

15    

3    

2    

3    

2    

SUMA:    

9 m²    
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4) przedstaw. WKB  230 V / 50 Hz)

noclegi

transpo

transport eksponatów

ubezpieczenie osób

ubezpieczenie eksponatów

3 

BYGG REIS DEG, 
Lillestrom, Norwegia 

18-21 października 
2017 

uczestnicy:  
1) Vikking,  
2) TisGroup,  
3) Awruk,  
4) Unibep,  
5) przedstawiciel WKB  

rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach (kategoria hali: hala B okna 

i drzwi, ew. hala D), opłata 
udział w targach oraz wpis do katalogu

stoisko otwarte z minimum dwóch stron

zabudowa standardowa (wykładzina, lada, 
stolik + 4 krzesła, fryz, kosz, wieszak, 
przyłącze elektryczne 230 V / 50 Hz)

noclegi

transpo

transport eksponatów

ubezpieczenie osób

ubezpieczenie eksponatów
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230 V / 50 Hz) 

noclegi 16 4 osób x 4 noclegi osobodni 

transport osób 

1 

wynajem busa zdolnego 
przewieźć wygodnie 5 

osób z bagażem 
podręcznym 

n/d 
transport eksponatów 

ubezpieczenie osób 4 4 osób osoby 

ubezpieczenie eksponatów 2 

2 palety / firmę 
x 1 firma 

wartość ok. 10 tys. PLN 

szt. 

rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach (kategoria hali: hala B okna  

i drzwi, ew. hala D), opłata rejestracyjna za 
udział w targach oraz wpis do katalogu 

stoisko otwarte z minimum dwóch stron 

zabudowa standardowa (wykładzina, lada, 
stolik + 4 krzesła, fryz, kosz, wieszak, 

cze elektryczne 230 V / 50 Hz) 

1 

wspólne stoisko 55 m² 
w hali B ze wspólnym 
zapleczem (do 5 m²) 

lub podział na dwa 
zbliżone wielkością 
stoiska (min. 30 m² 

każde) na hali B - firma 
1 i 3 oraz hali D - firmy 2 

i 4)  

m² 55 m²

noclegi 45 9 osób x 5 noclegów osobodni 

transport osób 9 9 osoby osoby 

transport eksponatów 10 
3 palety / firmę x 2 

+ 2 palety / firmę x 2 
= 6 + 4 = 10 

szt. 

czenie osób 9 9 osób osoby 

ubezpieczenie eksponatów 10 

3 palety / firmę x 2 
+ 2 palety / firmę x 2 

= 6 + 4 = 10 

wartość ok. 50 tys. PLN   

szt. 
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BUILDTECH, Odessa, 
Ukraina 

26-29 października 
2017 

uczestnicy: 
1) PH Alupol Cmdruk 
2) przedstawiciel WKB  

rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach (kategoria hali: bran
materiały budowlane), opłata rejestracyjna 
za udział w targach oraz 

zabudowa standardowa (wykładzina, lada, 
stolik + 4 krzesła, fryz, kosz, wieszak, 
przyłącze elektryczne 230 V / 50 Hz);

zapewnienie solidnego stołu/biurka (mo
być z oferty targowej) o wymiarach 
minimalnych: szeroko

wysokość: 75cm, głę
nośność

noclegi

transport osób

transport eksponatów

ubezpieczenie osób

ubezpieczenie eksponatów
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rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach (kategoria hali: branża budowlana, 
materiały budowlane), opłata rejestracyjna 
za udział w targach oraz wpis do katalogu; 

zabudowa standardowa (wykładzina, lada, 
stolik + 4 krzesła, fryz, kosz, wieszak, 

cze elektryczne 230 V / 50 Hz); 

zapewnienie solidnego stołu/biurka (może 
 z oferty targowej) o wymiarach 

minimalnych: szerokość: 120cm, 
cm, głębokość: 50cm, 
śność 10kg 

1 20 m² / firmę m² 20 m²

noclegi 15 3 osoby x 5 noclegów osobodni 

nsport osób 3 3 osoby osoby 

transport eksponatów 2 2 palety / firmę x 1 firma szt. 

ubezpieczenie osób 3 3 osoby osoby 

ubezpieczenie eksponatów 2 
2 palety / firmę x 1 firma 

wartość ok. 10 tys. PLN 
szt. 
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BATIMAT, Paryż, 
Francja 

06-10 listopada 2017 

 

uczestnicy: 
1) Keylite,  
2) ZFO,  
3) KAN,  
4) Vikking,  
5) Galmet,  
6) Omega,  
7) Mar-Bud, 
8) przedstawiciele 
WKB  

rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach, opłata rejestracyjna za udział 

targach oraz wpis do katalogu;

firmy 1), 2) w sekcji drzwi/okna;

4) w sekcji drzwi/okna; zabudowa 
standardowa (wykładzina, lada, stolik + 4 

krzesła, fryz, kosz, wieszak, przył
elektryczne 230 V / 50 Hz)

firmy 3) w sekcji systemy grzewcze; 
zabudowa standardowa (wykładzina, lada, 

stolik + 4 krzesła, fryz, kosz, wieszak, 
przyłącze elektryczne 230 V / 50 Hz)

5), 6), 7) w sekcji systemy grzewcze; 
zabudowa standardowa (wykładzina, lada, 

stolik + 4 krzesła, fryz, kosz, wieszak, 
przyłącze elektryczne 230 V / 

przyłącze wody / kanalizacji na stoisku

noclegi

transport osób

transport eksponatów

ubezpieczenie osób

ubezpieczenie eksponatów
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rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach, opłata rejestracyjna za udział w 

targach oraz wpis do katalogu; 

firmy 1), 2) w sekcji drzwi/okna; 

4) w sekcji drzwi/okna; zabudowa 
standardowa (wykładzina, lada, stolik + 4 

krzesła, fryz, kosz, wieszak, przyłącze 
elektryczne 230 V / 50 Hz) 

firmy 3) w sekcji systemy grzewcze; 
andardowa (wykładzina, lada, 

stolik + 4 krzesła, fryz, kosz, wieszak, 
cze elektryczne 230 V / 50 Hz) 

5), 6), 7) w sekcji systemy grzewcze; 
zabudowa standardowa (wykładzina, lada, 

stolik + 4 krzesła, fryz, kosz, wieszak, 
cze elektryczne 230 V / 50 Hz),  

cze wody / kanalizacji na stoisku 

1 

firmy 1) i 2) - wspólne 
stoisko 60 m² 

firma 4) - osobne 
stoisko 20 m² 

firma 3) osobne stoisko 
25 m² 

5), 6), 7) - wspólne 
stoisko 25 m²  

m² 130 m²

noclegi 75 15 osoby x 5 noclegów osobodni 

nsport osób 15 15 osób osoby 

transport eksponatów 7 1 paleta / firmę x 7 firm szt. 

zpieczenie osób 15 15 osób osoby 

ubezpieczenie eksponatów 7 
1 paleta / firmę x 7 firm 

wartość ok. 50 tys. PLN 
szt. 
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BIG 5, Dubaj, 
Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 

26-29 listopada 2017 

uczestnicy: 
1) KAN 
2) Sapling 
3) przedstawiciel WKB  

rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach, opłata rejestracyjna za udział w 

targach oraz wpis do katalogu;

firma 1) w sekcji systemy grzewcze lub 
pokrewnej; zabudowa standardowa 

(wykładzina, lada, stolik + 4 krzesła, fryz, 
kosz, wieszak, przyłącze elektryczne 230 V 

/ 50 Hz)

firma 2) w sekcji instalacji wodno
kanalizacyjnych; zabudowa standardowa 
(wykładzina, lada, stolik + 4 krz

kosz, wieszak, przyłącze elektryczne 230 V 
/ 50 Hz)

noclegi

transport osób

transport eksponatów

ubezpieczenie osób

ubezpieczenie eksponatów

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w stosunku do warto
uczestniczących w poszczególnych wydarzeniach targowych, liczby osób, metrów kwadratowych stoisk, noclegów i

w zakresie każdej z części zamówienia

Zamawiający dopuszcza możliwość zleceń uzupełniaj

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częś
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rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach, opłata rejestracyjna za udział w 

targach oraz wpis do katalogu; 

systemy grzewcze lub 
pokrewnej; zabudowa standardowa 

(wykładzina, lada, stolik + 4 krzesła, fryz, 
kosz, wieszak, przyłącze elektryczne 230 V 

/ 50 Hz) 

firma 2) w sekcji instalacji wodno-
kanalizacyjnych; zabudowa standardowa 
(wykładzina, lada, stolik + 4 krzesła, fryz, 

kosz, wieszak, przyłącze elektryczne 230 V 
/ 50 Hz) 

1 

firma 1) 18 m² 

firma 2) 9 m² lub 
większe o najmniejszej 
możliwej powierzchni 

m² 27 m²

noclegi 25 5 osoby x 5 noclegów osobodni 

ort osób 5 5 osób osoby 

transport eksponatów 4 2 palety / firmę x 2 firmy szt. 

ubezpieczenie osób 5 5 osoby osoby 

ubezpieczenie eksponatów 4 
2 palety / firmę x 2 firmy 

wartość ok. 20 tys. PLN 
szt. 

w stosunku do wartości podanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
cych w poszczególnych wydarzeniach targowych, liczby osób, metrów kwadratowych stoisk, noclegów i

ci zamówienia, zmiany większe niż 30% założonych wartości wymagały będą zgody Wykonawcy.
 

ń uzupełniających w ilości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia, w okresie 3 l
umowy z Wykonawcą. 

 
ści częściowych oraz zaliczek w wysokości nie większej niż 30% (dot. zaliczek) warto
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27 m²    

25    

5    

4    

5    

4    
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ci podanej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia liczby firm 
cych w poszczególnych wydarzeniach targowych, liczby osób, metrów kwadratowych stoisk, noclegów itp. do 30% założonych wartości 

ę ą zgody Wykonawcy. 

ci zamówienia, w okresie 3 lat od daty zawarcia 

(dot. zaliczek) wartości zamówienia. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

nr 07
 
      
      
……………………………….……..
……………………………….……..
…………………….…….………….
……………………..…….…………
      /nazwa i adres oferenta/ 

Numer telefonu …………………
Numer faksu ………………….
REGON: ………………….
NIP:  ………………….
Adres www: ………………….
e-mail:  ………………….
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie mi

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, O

i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalno

usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umi

Kluczowych, dotyczące organizacji

w2017r. charakterze wystawcy
przedstawiamy ofertę: 
 
1. SKŁADAMY OFERTĘ/ OFERT

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
 
2. OFERUJEMY/OFERUJĘwykonanie
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cenabrutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………

w tym: 
 

CZĘŚĆ 1-  Kazbuild, Ałmaty, Kazachstan, 05
A) rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach

wpis do katalogu 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok, Tel./ Fax. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

nr 07/02.03.03.POIR/2017 

     …………………………..
         /miejscowo

…….. 
…….. 

…………. 
………… 

Numer telefonu ………………… 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

FORMULARZ OFERTY 
 

apytanie ofertowe nr 07/02.03.03.POIR/2017 w ramach projektu pn. 

polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03

eracyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia 

biorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne 

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów 

ce organizacjiudziału w międzynarodowych targach bran
w2017r. charakterze wystawcy  firm należących do Wschodniego Klastra Budowlanego

/ OFERTĘ CZĘŚCIOWĄna wykonanie przedmiotu
ą Istotnych Warunków Zamówienia. 

wykonanie przedmiotu zamówieniaza łączną kwotę
……………………………………………………..……………………………… PLN, 

…………………………………………..…………..…………………..,

……………………………………………………..……………………………… PLN, 

………………………………………………...…………….………………

Kazbuild, Ałmaty, Kazachstan, 05-08 września 2017 
rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

………………………….. 
/miejscowość data/ 

w ramach projektu pn. „SHOW 

”, POIR.02.03.03-20-0001/16, 

 priorytetowa II: Wsparcie otoczenia  

Działanie 2.3: Proinnowacyjne 

dzynarodowienie Krajowych Klastrów 

dzynarodowych targach branży budowlanej   
cych do Wschodniego Klastra Budowlanego poniżej 

na wykonanie przedmiotu zamówienia 

ą kwotę tj.: 
……………………………………………………..……………………………… PLN, 

…………………………………………..…………..………………….., 

……………………………………………………..……………………………… PLN, 

………………………………………………...…………….…………………………  

rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach oraz 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 
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Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

 

B) noclegi 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

C) transport osób 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

D) transport eksponatów 
Cena netto ………………………………

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

E) ubezpieczenie osób 
Cena netto ……………………………………………………..…………

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

F) ubezpieczenie eksponatów
Cena netto ……………………………………………………..………………………………

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

 

CZĘŚĆ 2-  Battery + Storage, Stuttgart, Niemcy
A) rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach oraz 

wpis do katalogu 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok, Tel./ Fax. 
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Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

na netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

ubezpieczenie eksponatów 
Cena netto ……………………………………………………..………………………………

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Battery + Storage, Stuttgart, Niemcy, 09-11 października 2017 
rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach oraz 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
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Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

na netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

……………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

…………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach oraz 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  
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B) noclegi 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

C) transport osób 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ……………………………
 

D) transport eksponatów 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...……
 

E) ubezpieczenie osób 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

F) ubezpieczenie eksponatów
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

 

CZĘŚĆ 3-  BYGG REIS DEG, Lillestrom, Norwegia
A) rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach 

wpis do katalogu 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

 

B) noclegi 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,
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Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

ubezpieczenie eksponatów 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

tto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

BYGG REIS DEG, Lillestrom, Norwegia, 18-21 października 2017
rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

a netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,
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Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

…………………...…………….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

……….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

tto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

dziernika 2017 
rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach oraz 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

a netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 
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VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

C) transport osób 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

D) transport eksponatów 
Cena netto ………………………………

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

E) ubezpieczenie osób 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

F) ubezpieczenie eksponatów
Cena netto ……………………

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

 

CZĘŚĆ 4-  BUILDTECH, Odessa, Ukraina
A) rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach oraz 

wpis do katalogu 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

 

B) noclegi 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto …………………………………

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
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Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

ubezpieczenie eksponatów 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

BUILDTECH, Odessa, Ukraina, 26-29 października 2017 
rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach oraz 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
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Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

……………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach oraz 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

…………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  



 

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15
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C) transport osób 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..………………………

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

D) transport eksponatów 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

E) ubezpieczenie osób 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

F) ubezpieczenie eksponatów
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

 

CZĘŚĆ 5-  BATIMAT, Paryż, Francja
A) rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach oraz 

wpis do katalogu 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

 

B) noclegi 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

C) transport osób 
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Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..………………………

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

wnie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

…………………………………………...…………….………………………… 

ubezpieczenie eksponatów 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

ż, Francja, 06-10 listopada 2017 
rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach oraz 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

…………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
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Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

wnie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

…………………………………………...…………….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach oraz 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

…………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  
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e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Cena netto …………………………………………………

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

D) transport eksponatów 
Cena netto ……………………………………………………..………………………

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

E) ubezpieczenie osób 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

F) ubezpieczenie eksponatów
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

 

CZĘŚĆ 6-  BIG 5, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
A) rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach oraz 

wpis do katalogu 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN,

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

 

B) noclegi 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

C) transport osób 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 
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Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Cena netto ……………………………………………………..………………………

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

ubezpieczenie eksponatów 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

BIG 5, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 26-29 listopada 2017
a wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach oraz 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN,

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,
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…..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

29 listopada 2017 
a wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach oraz 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 
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Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

D) transport eksponatów 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ………………………………………………

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

E) ubezpieczenie osób 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..…………………………

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 
 

F) ubezpieczenie eksponatów
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

VAT ….. % 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

 

W zakresie wszystkich wskazanych cz
dwóch miejsc po przecinku. 
 

Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr 

załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów 

3. Oferowana przez nas usługa spełnia okre

4. Uważamy się za związanych niniejsz

od daty upływu terminu składania ofert,

5. Spełniamy warunki udziału w post

a w szczególności: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania okre

przepisy prawa nakładają
b) posiadamy niezbędną wiedz

będziemy posiadali niezb

zamówienia, 

c) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym osobami 

o wymaganym doświadczeniu,

d) dysponujemy osobami zatrudnionymi w ramach etatu w oparciu o umow
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……………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..…………………………

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

ubezpieczenie eksponatów 
Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..…………………..,

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….………………………… 

W zakresie wszystkich wskazanych części zalecane jest zaokrąglenie szacowanych warto

ś ą zapytania ofertowego nr 07/02.03.03.POIR/2017 

cznikami i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń, 
Oferowana przez nas usługa spełnia określoną przez Zamawiającego jakość zgodnie z SIWZ,

ązanych niniejszą ofertą na okres wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30dni 

od daty upływu terminu składania ofert, 

Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, 

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynno

y prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

ę ą wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

dziemy posiadali niezbędny potencjał techniczny w momencie realizacji przedmiotu 

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym osobami 

świadczeniu, 

dysponujemy osobami zatrudnionymi w ramach etatu w oparciu o umowę
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……………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

……..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

Cena netto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie netto …………………………………………………………..…………..………………….., 

Cena brutto ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto ………………………………………………...…………….…………………………  

glenie szacowanych wartości do 

07/02.03.03.POIR/2017 wraz integralnymi 

ść zgodnie z SIWZ, 

zapytaniu ofertowym, tj. 30dni 

lone w zapytaniu ofertowym,  

ści lub czynności, jeżeli 

tym przedmiotem zamówienia. 

dny potencjał techniczny w momencie realizacji przedmiotu 

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym osobami  

dysponujemy osobami zatrudnionymi w ramach etatu w oparciu o umowę o prace,  



 

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15
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e) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umo

6. Nie jesteśmy podmiotem/ os. fizyczn

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie si

lub Osobami upoważnionymi do zaci

wykonującymi w imieniu Zamawiaj

i przeprowadzeniem procedury wyboru 

na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

b) posiadaniu co najmniej 5

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarz

pozostawaniu w  związku mał

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

7. Nie podlegamy wykluczeniu z przyczyn opisanych w pkt. V.6) zapytania ofertow

07/02.03.03.POIR/2017. 

8. W przypadku przyznania nam 

i terminie wskazanym przez Zamawiaj

9. Integralną część oferty stanowią
1. …………………………………………………………

2. …………………………………………………………

3. …………………………………………………………

4. …………………………………………………………

5. …………………………………………………………

 

Wszelkie kopie dokumentów dołą

oryginałem. 

 

  ……………………………………………
 /podpis z pieczątka imienną lub czytelnypodpis osoby uprawnionej do reprezentowaniaoferenta/
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nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia.

/ os. fizyczną powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiaj

zania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania mię
żnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiają

cymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawca, polegają

uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

5 % udziałów lub akcji, 

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

ązku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Nie podlegamy wykluczeniu z przyczyn opisanych w pkt. V.6) zapytania ofertow

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 oferty stanowią następujące dokumenty: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

……………………………………… 

Wszelkie kopie dokumentów dołączonych przez Oferenta muszą być poświadczone za zgodno

…………………………………………… 
ą lub czytelnypodpis osoby uprawnionej do reprezentowaniaoferenta/
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u zamówienia. 

zanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

ązania między Zamawiającym 

wiającego lub osobami 

ązane z przygotowaniem  

, a wykonawca, polegające w szczególności 

osobowej, 

cego, prokurenta, pełnomocnika, 

stwa lub powinowactwa w linii 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

Nie podlegamy wykluczeniu z przyczyn opisanych w pkt. V.6) zapytania ofertowego nr 

 do zawarcia umowy w miejscu  

świadczone za zgodność 

 lub czytelnypodpis osoby uprawnionej do reprezentowaniaoferenta/ 
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Załącznik nr

nr 
 

WYKAZ DO
 

L.p. 
nazwa Zamawiającego/ 

Zleceniodawcy 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
 
 
 
 
                                                   
 /podpis z pieczątka imienną lub czytelnypodpis osoby uprawnionej do reprezentowaniaoferenta/
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

nr 07/02.03.03.POIR/2017 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

ącego/ 
zakres usługi 

termin realizacji 
(miesiąc, rok) 

  

  

  

  

  

  

                                                 ……………………………………………
ą lub czytelnypodpis osoby uprawnionej do reprezentowaniaoferenta/
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3 do zapytania ofertowego 

wartość usługi 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 
 lub czytelnypodpis osoby uprawnionej do reprezentowaniaoferenta/ 



 

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15

e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Załącznik nr

nr 07
 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA 

L.p. 
Imię i nazwisko / 

 forma zatrudnienia 
(wielkość etatu) 

1. 

 
 
 
 
 

 
 

 

2.  

 
 
 
                                                   
 /podpis z pieczątka imienną lub czytelny

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok, Tel./ Fax. 

biuro@polskiestowarzyszenie.pl; www.polskiestowarzyszenie.pl 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

nr 07/02.03.03.POIR/2017 

WIADCZENIA OSÓB ODDELEGOWANYCH DO REALIZACJI USŁUGI
 

Doświadczenie zawodowe/ zakres usługi 
realiz

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 ……………………………………………
ą lub czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta/
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do zapytania ofertowego 

ODDELEGOWANYCH DO REALIZACJI USŁUGI 

Doświadczenie 
zawodowe (termin 

realizacjiposzczególnych 
usług, m-c, rok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 
oferenta/ 


