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TANNA 5p. z o.o. Sp. komandytowa

ul" Potokowa 20D

80-283 Gdafisk

NIP: 9571042605

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7ANNA/PBEIaOLE

W zwiqzku z realizacjq projektu nr UDG-PBE.02.20I&|LOS pt. ,,Rozw6j morki NS BIKES poprzez udziol w miqdzynorodowei

imprezie targowej" w ramach projektu grantowego ,,Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w

wojew6dztwie pomorskim" wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2014-

2020 wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracam siq z pro6bq o przedstawienie

oferty cenowej na: wynajem powierzchni wystawienniczej oraz wynajem, montai i demontai spersonalizowanej zabudowy

targowej stoiska podczas imprezy EuroBike 2019 (1 usl.)

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest ekspansja na nowe rynki Europy Zachodniej oraz intensyfikacja sprzeda2y eksportowej na

dotychczasowych rynkach zagranicznych. Naturalnq konsekwencjq zaplanowanych dzialaf bqdzie tak2e wzrost

Swiadomo6ci marki NS BIKES w5r6d odbiorc6w zagranicznych na cafym Swiecie.
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I OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO (ZAM6WlENIA PUBLICZNEGO):

Wynajem powierzchni wystawienniczej oraz wynajem, montai i demontai spersonalizowanej zabudowy targowej stoiska

podczas imprezy EuroBike 2019 (1 usl.)

Kod CPV:

79956000-0 Usfugi w zakresie organizacji targ6w i wystaw

79931000-9 Usf ugi dekoracji wnqtrz

39154000-6 Sprzet wystawowy

Przedmiotem zam6wienia jest wynajem powierzchni wystawienniczej (30 m2l oraz wykonanie, monta2 oraz demontaz

zabudowy stoiska targowego w wyznaczonym miejscu oraz terminie:

Miejsce:

Friedrichshafen, Niemcy, impreza targowa EUROBIKE 2019

Termin montaiu zabudowy: 03.09.2019
Termin demontaiu zabudoury: 08.09.2019

Opis szczeg6towy:
r Powierzchnia wystawiennicza-4mx7,5 m = 30 m2

Zabudowa stoiska skfadajqca sig z 3 ekspozytor6w o wymiarach - wysokoSi 2800 mm, szeroko5d 1900 mm, glqboko6i

1500 mm. Pojedynczy ekspozytor sktadajqcy siq z 3 schod6w o wysoko5ci odpowiednio 1500 mm, 1000 mm oraz 500

mm oraz szerokoSci 1900 mm, umo2liwiaj4cy ekspozycjq rower6w.

Stoisko zbudowane z ptyty meblowej 18 mm laminowanej.

Podtoga targowa panelowa biala na catej powierzchni stoiska.

OSwietlenie targowe podwieszane nad stoiskiem na konstrukcji estradowej.

Wyklejenie ekspozytor6w drukiem solventowym na folii samoprzylepnej laminowanej.

Wliczone w cene uslugi koszty obstugi stoiska oraz opfaty rejestracyjnej.

Maksymalny termin realizacji umowy: 08.09.2019 r
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II OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

L. Oferta powinna zostai sporzqdzona w jqzyku polskim na formularzu oferty wg wzoru stanowiqcego zafqcznik nr 1 do
zapytania ofertowego [zawiera6 co najmniej: pefnq nazwg, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz adres e-
mail Oferenta; datq wystawienia oferty; kosztorys ofertowy (cenq netto i brutto) - w przypadku cen podanych w
walucie obcej zostanq one przeliczone po Srednim kursie NBP z dnia poprzedzajqcego rozstrzygniqcie postqpowania;

termin wa2no5ci oferty od ustalonej daty sktadania ofert - 30 dni; czytelny (lub opisany pieczqciami imiennymi) podpis
przedstawiciela przedsiqbiorstwa, pieczEtka firmowal.

2. Oferent ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oraz zlo2eniem oferty. Nie jest dopuszczalne sktadanie ofert
czq6ciowych oraz wariantowych.

3. Oferent dostarczy ofertq sporzqdzonq zgodnie z punktem ll oraz w terminie okre6lonym w punkcie V.

rlrWARUNKl UDZtAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA ICH OCENY

NIE DOTYCZY

IV INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

Wykluczeniu z postQpowania podlegajq Oferenci powiqzani osobowo lub kapitafowo z Zamawiajqcym. Przez powiqzania

kapitalowe lub osobowe rozlmie siq wzajemne powiqzania miqdzy beneficjentem (Zamawiajqcym) lub osobami upowa2nionymi
do zaciqgania zobowiqzafi w imieniu beneficjenta lub osobami wykonujqcymi w imieniu beneficjenta czynno6ci zwiqzane z

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq (Oferentem), polegajqce w szczeg6lno6ci na:

a) uczestniczeniu w sp6tce jako wsp6lnik sp6tki cywilnej lub sp6tki osobowej;
b) posiadaniuconajmniej IO%udzial6wlubakcji,oileni2szypr6gniewynikazprzepis6wprawa;
c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, pelnomocnika;

d) pozostawaniu w zwiqzku mat2eiskim, w stosunku pokrewieistwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiefstwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunek braku powiqzaf kapitatowych i osobowych zostanie spefniony, je5li oferent przedstawi o5wiadczenie zgodnie ze

wzorem bqdqcym czq6ciq formularza oferty. Ocena zostanie dokonana poprzez analizq o6wiadczenia (podpis pod

o6wiadczeniem oznacza spelnienie warunku).

V TERMIN SKTADANIA OFERT

1. Ofertq nale2y dostarczyi na adres korespondencyjny TANNA Sp. z o .o. Sp. K. ul. Potokowa 20D, 80-283 Gdafsk,

osobi6cie (od poniedziatku do piqtku w godzinach 09:00 - 16:00) lub pocztQ tradycyjnq (liczy siq data i godzina wplywu

oferty) lub przesla6 skan poprawnie wypetnionego, zaparafowanego i podpisanego formularza oferty z zalqcznikami na

adres e-mail:

2. Termin skladania ofert uptywa w dniu 2OL9-07-LO o godzinie 10:00. Po uplywie wskazanego terminu oferty nie bqdq

rozpatrywane. Ocena ofert nastqpi w dniu 2019-07-10 o godzinie 10:01 w siedzibie Zamawiajqcego. Informacja o

wyniku postqpowania umieszczona zostanie na stronie internetowej Zmawiajqcego (niezwtocznie po wyborze

dostawcy). Na wniosek podmiotu, kt6ry zfoiyl ofertq, istnieje mo2liwo6i wglqdu do protokofu wyboru oferty.

3. W toku oceny ofert Zamawiajqcy moie 2qdai od Oferent6w wyjainief oraz uzupelnief dokument6w (nieprzekraczalny

termin na ztoienie pefnych wyjaSnief lub uzupelnief to 3 dni robocze od daty przeslania pisma drogq elektronicznq -
pod rygorem odrzucenia oferty).

VI OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY, KRYTERIA WYBORU OFERT, KRYTERIA OCENY

1, Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poni2ej. Spos6b wyliczenia punkt6w nastqpi przy zastosowaniu
poni2szych wzor6w oraz wytycznych :

a) Cena netto przedmiotr+ zam6wienia (wasal00%l

Punktacja za cene bqdzie obliczana na podstawie wzoru:

Pr =

Zamawiajqcy dokona oceny ofert na podstawie wynik6w osiqgniqtej
kryteria i ustalong punktacjq do 100 pkt.

P 1- otrzymane punkty

C N - cena netto oferty najkorzystniejszej

C R - cena netto oferty rozpatrywanej

CnXWaga

x 100

Cn

z.
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llojci punkt6w za poszczeg6lne kryteria zostanE zsumowane i bqdq stanowi6 kofcowq ocenq oferty. Za najkorzystniejszq

zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwiqkszq iloSi punkt6w.

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty opublikowano na stronie internetowej pod adresem: r44ww.nsbikes.com

VIIZAWARCIE UMOWY:

1. O wynikach oceny ofert zostanE poinformowani wszyscy Oferenci, kt6rzy zlo2yli w wymaganym terminie ofertQ (na

podany w ofercie adres e-mail). Oferent, kt6ry wygra konkurs ofert zobowiqzany bqdzie do zawarcia umowy w terminie

okre$lonym przez Zamawiajqcego, nie p6iniej ni2 przed upfywem terminu zwiqzania ofertE na warunkach okre6lonych

w ofercie.
Z. Zaproponowane w ofercie warunki zostanE uwzglqdnione w Umowie. Moiliwa bqdzie zmiana warunk6w umowy:

a) w przypadku, gdy nastqpi zmiana powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa w zakresie majqcym

wptyw na realizacjq przedmiotu umowy;

b) dzialania sity wyiszej za kt6re uwaia siq zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, wystqpujqce po zawarciu
. umowy, a kt6rych Strony nie byty w stanie przewidziei w momencie jej zawarcia i kt6rych zaistnienie lub

skutki uniemo2liwiajq wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

3. JeSli Oferent, kt6rego oferta zostata wybrana, uchyli siq od zawarcia umowy, Zamawiajqcy wybierze ofertq

najkorzystniejszq spoS16d pozostalych, zto2onych ofert.

VIII POZOSTATE INFORMACJE:

7. Zapytanie ofertowe mo2e zosta6 zmienione przed uptywem terminu skfadania ofert przewidzianym w zapytaniu

ofertowym. W opublikowanym zapytaniu ofertowym uwzglqdniona zostanie informacjq o zmianie. Informacja ta bqdzie

zawierai co najmniej: datq upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a tak2e opis dokonanych zmian.

Zamawiajqcy przedfu2y termin skladania ofert o czas niezbqdny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeZeli jest to

konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

2. N iniejsze postqpowanie nie jest prowadzone w oparciu o Ustawe z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo Zam6wie6 Publicznych

(z p6in. zm.), dlatego nie jest mo2liwe stosowanie Srodk6w odwotawczych okre5lonych w tej Ustawie.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do anulowania lub nierozstrzygniqcia postepowania w przypadku wystqpienia

istotnych wad w zapytaniu ofertowym uniemoiliwiajqcych poprawny wyb6r oferenta; odrzucenia wszystkich ofert; gdy

cena oferty najkorzystniejszej bqdzie wy2sza od kwoty, kt6rq Zamawiajqcy przeznaczyf na realizacjq umowy (kwota ta

zostanie odczytana w dniu 2OL9-07-IO o godzinie 10:01 przed przystqpieniem do oceny ofert, w siedzibie

Zamawiajqcego) chyba ie podejmie decyzje o zwiqkszeniu tej kwoty.

4. Do kontaktu z dostawcami (w tym udzielenia szczeg6lowych informacji dotyczqcych przedmiotu zam6wienia)

upowa2niony jest Szymon Kobyliiski, +48 601 645 561, proiektv@nsbikes'com

Z powaianiem,

3.

4.

Zawiera zolqcznik: formulorz oferty (zolqcznik nr 1)
S'WW;A^-''

TANNA
S;:tt'..r, :: .."i..i-.'rn4Odpowiedzialnosci4

r:,',., ( C_rntandytO\,Va

i .r:'"r'a 20 D
il(t_-_it-l Ciiarisk

NIP 957 i04Z(ri)-5 Regon 22l0g4lg7

Strona 4 z 6



Zolqcznik nr 7 do zopytania ofertowego/formularz oferty

(miejscowo5i, data)

(nazwa, adres, NlP, adres e-mail)

TANNA 5p. z o .o. Sp. K.

Ul. Potokowa 20D

80-283 Gdaisk

NIP: 9571042605

e-mail : pfoie kty(a nsbikes.coL!

OFERTA

W odpowiedzi na ZAPYTANJE OFERTOWE NR I/TANNAIPBEI2OLS dotyczqce projektu nr UDG-PBE.02.2OL8|L05 pt.,,Rozw6j

morki NS BIKES poprzez udziol w miqdzynorodowej imprezie torgowej" w ramach projektu grantowego ,,Pomorski Broker

Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w wojew6dztwie pomorskim" wsparcie dotacyjne Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2074-2020 wsp6tfinansowanego ze 6rodk6w Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracam siq z pro5bq o przedstawienie oferty cenowej na: wynajem powierzchni

wystawienniczei oraz wynajem, montai i demontai spersonalizowanej zabudowy targowej stoiska podczas imprezy EuroBike

2019 (1 usf.)

Oferujq realizacjq przedmiotu zam6wienia zgodnie z opisem i warunkami przedstawionymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM NR

1/7ANNA/PBE/2018 zgodnie z poni2szq ofertq:

ol Cena

Termin wa2no6ci oferty: 30 dni kalendarzowych od ustalonej daty skladania ofert

wynajem powierzchni wystawienniczej oraz wynajem, monta2

i demonta2 spersonalizowanej zabudowy targowej stoiska

podczas imprezy EuroBike 2019 {1 usl.)

CENA NETTO: .......... waluta:
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L O5wiadczam, i2 oferowany przedmiot dostawy spefnia wymagania okre6lone przedmiotem zapytania ofertowego.

(podpis)

O6wiadczam, i2 nie jestem powiqzany osobowo lub kapitalowo z Zamawiajqcym. Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe
rozumie siq wzajemne powiqzania miqdzy beneficjentem (Zamawiajqcym) lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania
zobowiqzai w imieniu beneficjenta lub osobami wykonujqcymi w imieniu beneficjenta tzynno6ci zwiqzane z

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcE (Oferentem), polegajqce w
szczeg6lno6ci na:

a) uczestniczeniu w sp6tce jako wsp6lnik sp6tki cywilnej lub sp6lki osobowej,
b) posiadaniu co najnmiej 10% udzial6w lub akcji, o ile ni2szy pr6g nie wynika z przepis6w prawa;
c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, pelnomocnika,
d) pozostawaniu w zwiqzku mat2edskim, w stosunku pokrewiefstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiefistwa

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

(podpis, pieczqtka firmowa)
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