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SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie 

Programu Operacyjnego Inteligentny 

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności 

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

W związku z realizowanym projektem pn. 

międzynarodowej”, POIR.02.03.03

Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

i Konsultingowez siedzibą w Białymstoku przy ul. 

o przedstawienie oferty na organizację
NIEMCY w dniach 7-10.11.2017r.
Budowlanego- Krajowego Klastra Kluczowego.

 

I. Zamawiający  
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

 
II. Tryb prowadzonego postępowania

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa 

w Rozdziale VI (punkty 6.5.2.)

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Spójności na lata 2014 – 2020.” 

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

biuro@polskiestowarzyszenie.pl; www.polskiestowarzyszenie.pl 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dn. 12.06.2017r. 
tytuł 

polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej, 

POIR.02.03.03-20-0001/16 

 

w ramach  

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności 

B+R+I  

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

wanym projektem pn. „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie 

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

Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

owych Klastrów Kluczowych, Polskie Stowarzyszenie Doradcze 

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Studziennej 2, zwraca się z prośbą

organizację udziału w międzynarodowych targach 
10.11.2017r.w charakterze wystawcy  w ramach Wschodniego Klastra 

Krajowego Klastra Kluczowego. 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 

biuro@polskiestowarzyszenie.pl 

a.moskwa@polskiestowarzyszenie.pl 

a.kolesnik@polskiestowarzyszenie.pl 

prowadzonego postępowania 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa 

) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu 
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międzynarodowej,  

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności 

 

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych 

ie produkty budowlane na arenie 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 

towarzyszenie Doradcze  

zwraca się z prośbą 

ch targach  FSB KOLONIA 
Wschodniego Klastra 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa  

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu 



 

 

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

e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl

III.  Termin składania ofert
1. Oferta na piśmie do dnia 27

Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 

2. Oferta w formie elektronicznej

elektroniczną: biuro@polskiestowarzyszenie.pl

elektroniczną, oferta musi zostać zarejestrowana, jako wiadomość e

Zamawiającego do dnia 27.07

 
IV.  Opis sposobu przygotowani

1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytani

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

2. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią firmową

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 upoważnione do składania oświadczeń woli 

7. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, 

podpisana, ponumerowana, zaparafowana i zeskanowana.

8. Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofert

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

9. W przypadku wystąpienia błędów 

dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy treści złożonej oferty.

10. Zaleca się aby w przypadku potwierdzania dokumentów 

potwierdzenia za zgodność. 

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

załączników uprawnia Zamawiającego do odrzuce

12. Wykonawca powinien podać

oferty stanowiącym załącznik nr 1

podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składani

13. Cena oferty powinna być wyrażona

przecinku. 

14. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN.

15. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

16. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera lub 

zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Z

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

17. Zamawiający dopuszcza również 

wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany poniżej (z zaznaczeniem w temacie e

numeru zapytania ofertowego, do którego odnosi się oferta). E

na serwerze Zamawiającego 

18. Zamawiający będzie związany ofertą

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

Zamawiającego.  
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ofert 
27.07.2017r. r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Polskie 

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

Oferta w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą

biuro@polskiestowarzyszenie.pl. W przypadku złożenia oferty drogą 

ą, oferta musi zostać zarejestrowana, jako wiadomość e

.07.2017 r. do godziny 10.00.    

przygotowania i składania ofert 
Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty 

do niniejszego zapytania ofertowego oraz znajdującym się na stronie internetowej 

http://www.polskiestowarzyszenie.pl. 

złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią firmową (jeśli dotyczy). 

Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

ażda strona oferty była ponumerowana i zaparafowana przez 

Wykonawcy wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych 

W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 

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. 

Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofert

do niniejszego zapytania ofertowego. 

W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cen

możliwość poprawy treści złożonej oferty. 

Zaleca się aby w przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem wskazać datę 

 

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

załączników uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty bez jej rozpatrzeni

Wykonawca powinien podać cenę przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w formularzu 

ferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz określić stawkę

podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert. 

Cena oferty powinna być wyrażona słownie i cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po 

Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN. 

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu do 

ego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna zostać oznaczona 

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

Zamawiający 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 zarejestrowany 

 najpóźniej w terminie składania ofert.  

mawiający będzie związany ofertą przez okres 30 dni od ustalonej daty składania ofert.

niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie 
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.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Polskie 

771 Białystok. 

eży wysłać ofertę składaną drogą 

W przypadku złożenia oferty drogą 

ą, oferta musi zostać zarejestrowana, jako wiadomość e-mail na serwerze 

Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym 

na stronie internetowej 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

i zaparafowana przez Wykonawcę lub 

wymienionego w aktualnych dokumentach rejestrowych 

do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 

w imieniu Wykonawcy. 

każda ze stron oferty była 

Oferta powinna zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu ofertowym stanowiącym 

błędów w zakresie kryterium cenowego) 

za zgodność z oryginałem wskazać datę 

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

nia oferty bez jej rozpatrzenia. 

cenę przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w formularzu 

oraz określić stawkę 

 

słownie i cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po 

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

pocztą (liczy się data wpływu do 

amawiającego. Koperta powinna zostać oznaczona 

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

oferty w formie elektronicznej poprzez 

mail na adres wskazany poniżej (z zaznaczeniem w temacie e-maila 

mail musi zostać zarejestrowany 

od ustalonej daty składania ofert. 

niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie 
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V.  Informacje dodatkowe
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ofertowego, zostanie upublic

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania 

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

Oferentami w przypadku gdy cena ofertowa przekroczy wartość środków zapewnionych 

w budżecie projektu. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości

 

VI. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest 

budowlanej w charakterze wystawcy 
objętych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF

arenie międzynarodowej” o numerze POIR.02.03.03

Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku n

 

Kod CPV: 

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych 

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 

 

VII. Ocena ofert  
1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamaw

i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach

  

Lp. Kryterium

1. Cena oferty

2. Zatrudnienie

  

 

1. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie 

przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

 
                    Oferta o najniższej cenie brutto

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

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
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Informacje dodatkowe 
Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 2

zostanie upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego.

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego Wykonawcy. 

zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania 

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

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ceny z Wybranym 

Oferentami w przypadku gdy cena ofertowa przekroczy wartość środków zapewnionych 

możliwości złożenia oferty na poszczególne części zamówienia

pis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w międzynarodowych targach branży 
budowlanej w charakterze wystawcy firm należących do Wschodniego Klastra Budowlanego 
objętych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na 

arenie międzynarodowej” o numerze POIR.02.03.03-20-0001/16 w ramach Programu Operacyjnego 

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.  

sługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych  

sługi w zakresie organizacji targów i wystaw 

sługi w zakresie transportu drogowego 

2  Usługi transportu lotniczego 

1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami 

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 

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie 

przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: 

Oferta o najniższej cenie brutto 
------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 80 % 

Cena brutto oferty badanej 

wartość punktowa badanej oferty 
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, stanowiąca Załącznik nr 2 do zapytania 

amawiającego. 

bez podania przyczyn. 

zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania 

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

 

ęcia negocjacji ceny z Wybranym Oferentem/ 

Oferentami w przypadku gdy cena ofertowa przekroczy wartość środków zapewnionych  

złożenia oferty na poszczególne części zamówienia. 

ych targach branży 
firm należących do Wschodniego Klastra Budowlanego 

polskie produkty budowlane na 

0001/16 w ramach Programu Operacyjnego 

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. 

iający będzie kierować się następującymi kryteriami  

i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Max liczba punktów (pkt.) 

80 

20 

100 

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie 
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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 zdobycia

 
gdzie: Z - wartość punktowa badanej oferty

 
Parametr podlegający ocenie: 

L.p. Kryterium zatrudnieniowe

1. 

2. 

 

Poprzez kryterium zatrudnieniow

obsługi niniejszego zamówienia osób zatrudnionych na umowę o pracę (pełny etat), które będą 

bezpośrednio zaangażowane do realizacji niniejszego zamówienia.

 

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

obliczona wg wzoru: 

O = C + Z 

O – ostateczna ocena danej oferty

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena

Z - wartość punktowa uzyskana przez b

4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca 

wymagania zapytania ofertowego oraz 

5. Jeśli cena wybranej oferty/ofert przekroczy kwotę jaką dysponuje Zamawiający, dopuszcza się 

możliwość podjęcia negocjacji ceny. 

 

VIII.  Warunki udziału w postępowaniu
1. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
Do udziału w postępowaniu zamawiają

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku wery

oświadczenia stanowiącego element formularza o

 

2.Wiedza i doświadczenie 
a) D udziału w postępowaniu Zamawiający d

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamó

Spełnienie warunku weryf

formularza oferty. 

b) Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści 

trzech lat przed upływem terminu skł

jest krótszy w tym okresi

kompleksowej organizacji min 3 usług organizacji 

zagranicznych. W ramach wykazanych usług 

zapewnienie transportu 

ubezpieczenia, rezerwacji powierzchni targowej.
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ilością punktów przyznanych za parametr podlegający 

maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza 

liczba punktów, zgodnie ze wzorem: 

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

Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za zatrudnienie 

wartość punktowa badanej oferty 

Kryterium zatrudnieniowe Punktacja

1 osoba 

 2 osoby  

kryterium zatrudnieniowe Zamawiający rozumie oddelegowanie przez Wykonawcę do 

obsługi niniejszego zamówienia osób zatrudnionych na umowę o pracę (pełny etat), które będą 

bezpośrednio zaangażowane do realizacji niniejszego zamówienia. 

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych 

ostateczna ocena danej oferty 

wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena 

wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium zatrudnieniowe

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca 

zapytania ofertowego oraz SIWZ. 

Jeśli cena wybranej oferty/ofert przekroczy kwotę jaką dysponuje Zamawiający, dopuszcza się 

możliwość podjęcia negocjacji ceny.  

Warunki udziału w postępowaniu 
1. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 

postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podsta

iadczenia stanowiącego element formularza oferty. 

łu w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamó

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element 

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy

ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowad

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

kompleksowej organizacji min 3 usług organizacji wystąpienia przedsiębiorców na targach 

zagranicznych. W ramach wykazanych usług Wykonawca odpowiada

zapewnienie transportu ponadnarodowego i wewnętrznego, zapewnienie noclegów, 

rezerwacji powierzchni targowej. Spełnienie warunku weryfikowane będzie 

 
 

4 

771 Białystok, Tel./ Fax. 85 652 61 07,  

 

podlegający ocenie otrzyma 

maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza 

x 100) x waga kryterium tj. 20 % 

Punktacja 

1 

2 

e Zamawiający rozumie oddelegowanie przez Wykonawcę do 

obsługi niniejszego zamówienia osób zatrudnionych na umowę o pracę (pełny etat), które będą 

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych wyżej 

zatrudnieniowe 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca 

Jeśli cena wybranej oferty/ofert przekroczy kwotę jaką dysponuje Zamawiający, dopuszcza się 

złożą oświadczenie, iż 

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

ędzie na podstawie 

złożą oświadczenie, iż 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

iadczenia stanowiącego element 

Wykonawców, którzy w okresie ostatnich 

prowadzenia działalności 

3 usług polegających na 

wystąpienia przedsiębiorców na targach 

Wykonawca odpowiadał co najmniej za 

i wewnętrznego, zapewnienie noclegów, 

Spełnienie warunku weryfikowane będzie 
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na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza o

dodatkowo do oferty dołączy referencje lub inne dowody potwierdzające fakt posiadanego 

doświadczenia.  

 

3. Potencjał techniczny i osobowy
a) Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści 

iż w momencie realizacji prze

techniczny do jego reali

oświadczenia stanowiącego element formularza o

b) Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zł

iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał 

osobowy do jego realizacji, tj. będą posiadali min. dwie osoby posiadające doświadczenie 

w realizacji min 3 usług polegających na zorganizowaniu 

targach zagranicznych, w okresie ostatnich trzech lat przed 

c) Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści wykonawców, którzy złożą oświadczenie iż 

posiadają prawo do dysponowania oferowaną po

wstępna rezerwacja powierzchni targowej, z 

parametrami technicznymi. 

szczegółowej lokalizacji oferowanej powierzchni t

 

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do udziału w postępowaniu Zamawiają

sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia reali

weryfikowane będzie na podstawie ośw

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych możliwości finansowych 

Wykonawcy, w przypadku braku wykazania wiarygodnych źródeł 

zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wnie

w terminie zgodnym z terminem składania ofert 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Credit Agricole 07 1940 1076 3076 1915 0000 0000
Z dopiskiem „Wadium

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. 

 

6. Wykluczenia 
Z udziału w postępowaniu 

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spó

2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

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

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

        prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
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na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza oferty, a wykonaw

dodatkowo do oferty dołączy referencje lub inne dowody potwierdzające fakt posiadanego 

i osobowy 
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy

momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał 

realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie 

a stanowiącego element formularza oferty. 
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy zł

iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał 

osobowy do jego realizacji, tj. będą posiadali min. dwie osoby posiadające doświadczenie 

w realizacji min 3 usług polegających na zorganizowaniu wystąpienia przedsiębiorców na 

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

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści wykonawców, którzy złożą oświadczenie iż 

posiadają prawo do dysponowania oferowaną powierzchnią targową. Wymagana jest min. 

rwacja powierzchni targowej, z określoną lokalizacją, powierzchnią, 

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

szczegółowej lokalizacji oferowanej powierzchni targowej.  

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą 

sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia. S

na podstawie oświadczenia stanowiącego element formularza 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych możliwości finansowych 

Wykonawcy, w przypadku braku wykazania wiarygodnych źródeł finansowania

o odstąpienia od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 5000,00 zł (pięć

w terminie zgodnym z terminem składania ofert do kasy Stowarzyszenia bądź na konto:

 

ie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe 

Agricole 07 1940 1076 3076 1915 0000 0000 
Z dopiskiem „Wadium- znak sprawy zapytanie ofertowe z dnia 12.06.2017r.

 

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. 

łu w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawcą, polegające 

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

% udziałów lub akcji, 

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

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
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ferty, a wykonawca 

dodatkowo do oferty dołączy referencje lub inne dowody potwierdzające fakt posiadanego 

Wykonawców, którzy złożą oświadczenie,  

niezbędny potencjał 

owane będzie na podstawie 

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, 

iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał 

osobowy do jego realizacji, tj. będą posiadali min. dwie osoby posiadające doświadczenie  

wystąpienia przedsiębiorców na 

upływem terminu składania ofert.  

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści wykonawców, którzy złożą oświadczenie iż 

Wymagana jest min. 

określoną lokalizacją, powierzchnią, 

Do oferty na leży dołączyć „mapę lokalizacyjną” ze wskazaniem 

 oświadczenie, iż ich 

zację przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku 

stanowiącego element formularza oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych możliwości finansowych 

finansowania Zamawiający 

o odstąpienia od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.  

sienia wadium w kwocie 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych),  

na konto: 

.06.2017r.” 

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.  

osobowo i kapitałowo 

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  

, a wykonawcą, polegające  

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

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub  
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w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powin

powiązań osobowych i kapitałowych, które jest integralną częścią formularza oferty.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się:

1. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

2. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie

przestępstwa skarbowego; 

3. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestę

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4. spółki komandytowa oraz spółki k

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstw

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych,  

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej

związku mających na celu popełnie

5. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czy

7. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, 

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

wykonywania pracy cudzoziemcem przebywającym wbrew

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.

wyroku; 

8. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
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przysposobienia, opieki lub kurateli. 

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

obowych i kapitałowych, które jest integralną częścią formularza oferty.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się: 

osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie

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

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

pstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

andytowa oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, 

o którym mowa w art. 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 się 

spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową

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

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
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ien złożyć Oświadczenie o braku 

obowych i kapitałowych, które jest integralną częścią formularza oferty. 

osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

lub przestępstwo udziału  

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

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

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

przestępstwo udziału  

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

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

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

pstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

o przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

nie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

ny zabronione pod groźbą kary; 

wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,  

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

przepisom na terytorium 

od dnia uprawomocnienia się 

spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 



 

 

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

e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl

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

skutkach powierzenia wykonywania p

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

uprawomocnienia się wyroku.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się

których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

IX. Warunki zmiany umowy 
Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w

w przypadku, gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy 

w zakresie terminów realizacji,

przedsięwzięcia inne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia

 

X.  Zamówienie uzupełniające 
Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego zamówienia uzupełniającego w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 

zamówienia określonego w umowie z wykonawcą, o ile zamówienie to dotyczy tego samego rodzaju 

usługi. 

 

XI Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od 
1. Formularz oferty (załącznik nr 1

2. Wykaz doświadczenia (załącznik nr 3)

3. Referencje. 

4. Potwierdzenie uiszczenia wadium.

5. Wykaz osób (załącznik nr 5) 

6. Mapa lokalizacyjna stoiska. 
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skazano za przestępstwo, 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

uprawomocnienia się wyroku. 

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w

nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

 lub nastąpi zmiana harmonogramu realizacji p

sie terminów realizacji, dostępnej powierzchni targowej, liczby osób, harmonogramu 

inne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

wyłonionemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego zamówienia uzupełniającego w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 

zamówienia określonego w umowie z wykonawcą, o ile zamówienie to dotyczy tego samego rodzaju 

oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
Formularz oferty (załącznik nr 1). 

Wykaz doświadczenia (załącznik nr 3). 

Potwierdzenie uiszczenia wadium. 
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, 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.o 

racy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

przez okres 1r. od dnia 

otwarto likwidację lub 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w stosunku do treści oferty w szczególności  

nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

monogramu realizacji projektu, w tym  

liczby osób, harmonogramu 

wyłonionemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego zamówienia uzupełniającego w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 

zamówienia określonego w umowie z wykonawcą, o ile zamówienie to dotyczy tego samego rodzaju 
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e-mail: 

 

Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia, które stanowi: 
 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wystąpienia na 
wystawcy  3 firm należących do Wschodniego Klastra Budowlanego objętych wsparciem w ramach realizacji Projektu:
produkty budowlane na arenie międzynarodowej” 
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, która obejmuje:  

 

1. Rezerwacja oraz organizacja miejsca targowego, preferowane stoisko narożne, o powierzchni około 30m

przedsiębiorstw uczestniczących w targach. Stoisko z doprowadzonymi mediami: prąd 

materiałów wykończenia wnętrz. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zobowiązany przedstawić kolejne propozycje.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia oznaczenia stoiska zgodnie z zasadami określonymi w „Podręczn

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

Klastra i Logo Krajowy Klaster Kluczowy.  

3. Zapewnienie udziału pracownika biura Klastra podczas wystąpienia przedsiębiorstw na targach, tj. zapewnienie transportu lot

(wylot z Warszawy, powrót do Warszawy), zapewnienie noclegów (5 noclegów w dniach 6

max 15 km od targów), zapewnienie karty wstępu na targi. 

 

Na potwierdzenie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z wykonan

- opis zrealizowanej usługi,  

-  min 5 zdjęć z widocznym oznaczeniem stoiska.  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  określonych w zamówieniu parametrów w szczególności
30%  założonych wartości, zmiany większe niż 30% założonych wartości wymagały będą zgody Wykonawcy.

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Studzienna 2, 15-771 Białystok, Tel./ Fax. 85 652 61 07, 

mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl; www.polskiestowarzyszenie.pl 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

z dnia 12.06.2017r. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia, które stanowi:  

organizacja wystąpienia na  międzynarodowych targach FSB KOLONIA NIEMCY – branży budowlanej w  
do Wschodniego Klastra Budowlanego objętych wsparciem w ramach realizacji Projektu:

produkty budowlane na arenie międzynarodowej” o numerze POIR.02.03.03-20-0001/16 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, która obejmuje:   

z organizacja miejsca targowego, preferowane stoisko narożne, o powierzchni około 30m
2
, w hali dopasowanej

. Stoisko z doprowadzonymi mediami: prąd min 5kw, bardzo dobre oświetlenie zapewniające ekspozycję 

awiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zaproponowanej  lokalizacji, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia oznaczenia stoiska zgodnie z zasadami określonymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta

2020 w zakresie informacji i promocji” opublikowanym na stronie internetowej www.poir.gov.pl

nika biura Klastra podczas wystąpienia przedsiębiorstw na targach, tj. zapewnienie transportu lot

, zapewnienie noclegów (5 noclegów w dniach 6-10.11.2017) w hotelu min. 3 * w dogodnej lokalizacji

max 15 km od targów), zapewnienie karty wstępu na targi. Ubezpieczenie kosztów leczenia (wartość ubezpieczenia min. 30 tys. EUR 

Na potwierdzenie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z wykonan

określonych w zamówieniu parametrów w szczególności metrów kwadratowych stoisk, noclegów itp. do 
30%  założonych wartości, zmiany większe niż 30% założonych wartości wymagały będą zgody Wykonawcy. 
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branży budowlanej w  charakterze 
do Wschodniego Klastra Budowlanego objętych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF- polskie 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

, w hali dopasowanej do specyfiki 

dobre oświetlenie zapewniające ekspozycję 

,  w tej sytuacji Wykonawca będzie 

iku wnioskodawcy i beneficjenta 

www.poir.gov.pl oraz oznaczenie logo 

nika biura Klastra podczas wystąpienia przedsiębiorstw na targach, tj. zapewnienie transportu lotniczego w dwie strony  

10.11.2017) w hotelu min. 3 * w dogodnej lokalizacji (odległość 

Ubezpieczenie kosztów leczenia (wartość ubezpieczenia min. 30 tys. EUR ). 

Na potwierdzenie prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport z wykonania usługi zawierający min: 

metrów kwadratowych stoisk, noclegów itp. do 



 

 

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

e-mail: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zleceń uzupełniających w ilości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia, w
umowy z Wykonawcą. 
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mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl; www.polskiestowarzyszenie.pl 

Zamawiający dopuszcza możliwość zleceń uzupełniających w ilości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia, w
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Zamawiający dopuszcza możliwość zleceń uzupełniających w ilości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia, w okresie 3 lat od daty zawarcia 
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Załącznik nr 1

 
      
      
……………………………….…….. 
……………………………….…….. 
…………………….…….…………. 
……………………..…….………… 
      /nazwa i adres oferenta/ 
Numer telefonu ………………… 
Numer faksu …………………. 
REGON: …………………. 
NIP:  …………………. 
Adres www: …………………. 
e-mail:  …………………. 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału 

przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, 

przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Kraj

dotyczące organizacji udziału w międzynarodowych targach branży budowlanej  
w charakterze wystawcy  firm należących do Wschodniego Klastra Budowlanego

przedstawiamy ofertę: 

 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

Warunków Zamówienia. 
 
2. OFERUJEMY/OFERUJĘ wykonanie
Słownie netto: ………………………………………………

Słownie brutto: ………………………………………………...…………….……………….…… PLN. 

w tym: 

Szczegółowa kalkulacja ceny: 

A) rezerwacja miejsca wystawowego na targach, oplata rejestracyjna za udział w targach oraz 
wpis do katalogu 

Słownie netto: ………………………………

 Słownie brutto: ……………………………………………...…………….……………….…… PLN, 

 

B) zapewnienie udziału pracownika biura Klastra
Słownie netto: ……………………………………………………..……………………………… PLN, 

Słownie brutto: ……………………………………………...…

 
Zalecane jest zaokrąglenie szacowa

 

 

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

biuro@polskiestowarzyszenie.pl; www.polskiestowarzyszenie.pl 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

z dnia 12.06.2017r.  

     …………………………..
         /miejscowość data/

FORMULARZ OFERTY 
 

apytanie ofertowe  z dnia   12.06.2017r.w ramach projektu pn. 

polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej”, POIR.02.03.03-20-

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału 

przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla 

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

udziału w międzynarodowych targach branży budowlanej  
firm należących do Wschodniego Klastra Budowlanego

na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę tj
………………………….……..……………………………… PLN,  

Słownie brutto: ………………………………………………...…………….……………….…… PLN.  

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

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

Słownie brutto: ……………………………………………...…………….……………….…… PLN,  

zapewnienie udziału pracownika biura Klastra 
Słownie netto: ……………………………………………………..……………………………… PLN,  

Słownie brutto: ……………………………………………...….………….……………….…… PLN,  

Zalecane jest zaokrąglenie szacowanych wartości do dwóch miejsc po przecinku.

 
 

 

10 

771 Białystok, Tel./ Fax. 85 652 61 07,  

 

………………………….. 
/miejscowość data/ 

w ramach projektu pn. „SHOW YOURSELF- 

-0001/16, w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału 

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla 

owych Klastrów Kluczowych, 

udziału w międzynarodowych targach branży budowlanej  FSB KOLONIA  
firm należących do Wschodniego Klastra Budowlanego poniżej 

Specyfikacją Istotnych 

tj.: 

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

nych wartości do dwóch miejsc po przecinku. 
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Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz integralnymi załącznikami i nie wnosimy do 

tych dokumentów żadnych zastrzeżeń,

3. Oferowana przez nas usługa spełnia określoną przez 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30dni 

od daty upływu terminu składania ofert,

5. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, 

a w szczególności: 

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia. będziemy posiadali niezbędny potencjał techniczny 

w momencie realizacji przedmiotu zamówienia,

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

o wymaganym doświadczeniu,

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

e) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia r

f) dysponujemy oferowaną powierzchnią targową.

6. Nie jesteśmy podmiotem/ os. fizyczną powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawca, polegające w szczególności 

na: 

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

b) posiadaniu co najmniej 5 %

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

pozostawaniu w  związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa d

lub  

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

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

8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1. …………………………………………………………

2. …………………………………………………………

3. …………………………………………………………

4. …………………………………………………………

5. …………………………………………………………

 

Wszelkie kopie dokumentów dołączonych przez O

oryginałem. 

 

 

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

biuro@polskiestowarzyszenie.pl; www.polskiestowarzyszenie.pl 

Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz integralnymi załącznikami i nie wnosimy do 

tych dokumentów żadnych zastrzeżeń, 

Oferowana przez nas usługa spełnia określoną przez Zamawiającego jakość zgodnie z SIWZ,

Uważamy się za związanych 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 czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia. będziemy posiadali niezbędny potencjał techniczny 

w momencie realizacji przedmiotu zamówienia, 

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym oso

o wymaganym doświadczeniu, 

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

nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia,

dysponujemy oferowaną powierzchnią targową. 

tem/ os. fizyczną powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawca, polegające w szczególności 

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

posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji, 

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

pozostawaniu w  związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa 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 w miejscu 

erminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Wszelkie kopie dokumentów dołączonych przez Oferenta muszą być poświadczone za zgodność 

  ……………………………………………
 /podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis 

osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta/
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Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz integralnymi załącznikami i nie wnosimy do 

Zamawiającego jakość zgodnie z SIWZ, 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30dni 

Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym,  

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia. będziemy posiadali niezbędny potencjał techniczny  

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym osobami  

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

ealizację przedmiotu zamówienia, 

tem/ os. fizyczną powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawca, polegające w szczególności 

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

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

pozostawaniu w  związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

rugiego stopnia w linii bocznej 

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

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  

ferenta muszą być poświadczone za zgodność 

…………………………………………… 
/podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis  

osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta/ 



 

 

 

 

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

e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

 

L.p. 
nazwa Zamawiającego/ 

Zleceniodawcy 

1.  

2.  

3.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

biuro@polskiestowarzyszenie.pl; www.polskiestowarzyszenie.pl 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

z dnia 12.06.2017r. 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA 

nazwa Zamawiającego/ 
zakres usługi 

termin realizacji 
(miesiąc, rok) 

  

  

  

                                                   ……………………………………………
 /podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis 

osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta/
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wartość usługi 

 

 

 

…………………………………………… 
/podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis  

uprawnionej do reprezentowania oferenta/ 



 

 

 

 

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

e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Załącznik nr 

L.p. 
Imię i nazwisko / forma 

zatrudnienia 

1. 

 
 
 
 
 

 
 

 

2.  

 
 
 

 
                            

 

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 

z dnia 12.06.2017r. 

 
WYKAZ OSÓB  

Imię i nazwisko / forma Doświadczenie zawodowe/ zakres 
usługi 

 

 

 

 

 

 

                                                   ……………………………………………
                           /podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby 

uprawnionej do reprezentowania oferenta/
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Doświadczenie 
zawodowe 
oraz termin 

realizacji 
(miesiąc, rok) 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 
/podpis z pieczątka imienną lub czytelny podpis osoby  

uprawnionej do reprezentowania oferenta/ 


