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ZAPYTANIE OFERTOWE
GALMED Wytwórnia Sprzętu Medycznego z siedzibą w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert w trybie
zasady konkurencyjności, których przedmiotem jest zakup usług polegających na wykonaniu zabudowy
powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Wyposażenia i Aparatury Medycznej
MEDICA 2016 w terminie 14 – 17 listopada 2016 r., Düsseldorf, Niemcy.

Kod CPV:
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
39154000-6 Sprzęt wystawowy
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonanie kompletnej zabudowy stoiska (ściany, podłogi, elementy konstrukcyjne, wyposażenie) zgodnie
z przepisami Organizatora targów wraz z projektem graficznym o powierzchni 12m2 na targi MEDICA 2016
odbywające się w dniach 14-17 listopada 2016 w Düsseldorfie, Niemcy.
MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE:
1. Charakterystyka stoiska: narożne, otwarte z 2 stron. Wymiary: 3m x 4m. Powierzchnia 12m2.
Maksymalna wysokość zabudowy 4,0m. Media: prąd od organizatora targów.
2. Wytyczne zabudowy:
- zabudowane ściany z grafikami na wysokość do max 2,5m.
- od frontu w górnej części stoiska widoczny, oświetlony logotyp firmy, preferowany styrodruk na
pleksi.
- zaplecze 1m x 1,5m zamykane na drzwi harmonijkowe przesuwne.
- wykładzina w kolorze szarym/ niebieskim.
- stoisko w kolorach niebieski, błękitny z niewielkimi dodatkami w kolorach biały, jasny szary.
- istotne jest dobre doświetlenie (z góry) witryn i plansz z produktami. Preferowane podświetlenie
LED.
- druki wielkoformatowe grafika na ściankach skojarzona z wodą i skomponowana z branżą i
produktami firmy.
- akcent zieleni na stoisku (rośliny) żywe lub sztuczne
- miejsce na roll-up firmy i 3 plansze 64 cm x 90 cm.
3. Wyposażenie: 4 szt. witryna na eksponaty, po 4 półki szklane na delikatne produkty, najwyższa na
wysokości max. 1,6 m, szerokość max. 50 cm; lada z przeszkloną górą i widocznym logotypem;

4.
5.

6.

7.

stół i krzesła (min. 4 szt.); 2 szt. hokery; 1 szt. x ekspozytory (stojak) na ulotki; na zapleczu
lodówka, czajnik, regał z półkami, wieszak na odzież wierzchnią, kosz na śmieci, przedłużacze.
Schemat stoiska: do zapytania dołączamy przykładowa koncepcja zabudowy (ZAŁĄCZNIK 2:
Orientacyjny schemat stoiska)
Montaż stoiska:
- Termin oddania gotowego stoiska: 13 listopada 2016 godz.: 16:00,
- Odbiór nastąpi w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
- Oddawane stoisko targowe musi być gotowe do użytku, tj. wykończone, czyste, z
podłączeniami do sieci elektrycznej oraz oświetlenia (okablowanie ułożone pod podłogą),
- Montaż musi przebiegać zgodnie z regulaminem Organizatora targów.
Demontaż stoiska:
- Stoisko zostanie przekazane do demontażu: 17 listopada 2016 godz.: 17:00,
- Demontaż musi przebiegać zgodnie z regulaminem Organizatora targów
Wsparcie techniczne podczas trwania targów:
- Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania elementów stoiska oraz jego wyposażenia w
czasie trwania targów 14-17 listopada 2016.

II.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oferta musi obejmować wszystkie wyszczególnione minimalne wytyczne określone w punkcie I.
2. Oferty należy obligatoryjnie składać na wzorze oferty stanowiącym załącznik 1 do zapytania
ofertowego.
3. Do oferty należy załączyć projekt graficzny proponowanej zabudowy stoiska z pełną koncepcją
kolorystyczną i wyposażeniem.
4. Brak możliwości składania ofert częściowych.
5. Czas związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
6. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do
Zamawiającego, które stanowi element wzoru oferty.
7. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy:
- nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty
8. Cena musi być wyrażona w PLN w wartości brutto, VAT (jeśli dotyczy) i netto.
9. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z aktualnymi
dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem.

III.

KRYTERIA OCENY OFERTY
RAZEM 100 pkt. = 60 pkt. cena usługi brutto + 30 pkt. zabudowa stoiska + 10 pkt. warunki płatności
A. Zastosowane wagi dla kryteriów:
A. Kryterium 1 – cena usługi brutto
B. Kryterium 2- zabudowa stoiska
C. Kryterium 3 – termin płatności

– waga 60 pkt.
– waga 30 pkt.
– waga 10 pkt.

B. Zastosowane kryteria do oceny punktowej ofert:
A. Kryterium 1 – cena usługi brutto. Liczba punktów dla badanej oferty (Pb) zostanie
obliczona wg następującego wzoru:
Pb= ( Cena brutto oferty najtańszej / Cena brutto oferty badanej ) x 60 pkt.
A.

Kryterium 2 – zabudowa stoiska (max 30 pkt.)
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 Funkcjonalność
stoiska
(zagospodarowanie
przestrzenne
powierzchni
wystawienniczej rozmieszczenie ścian, gablot, podestów, stołów i krzeseł nawiązujące
do orientacyjnego schematu stoiska tj. ZAŁĄCZNIKA nr 2)
– ocena: od 0 pkt. do 5 pkt.
 Spójność projektu graficznego ze stylistyką firmy (dobór kolorów, sposób prezentacji
eksponatów, nawiązanie do specyfiki branży na podstawie zaproponowanej koncepcji
zabudowy stoiska tj. załącznik od Oferenta, skojarzenie grafik z wodą)
– ocena: od 0 pkt. do 5 pkt.
 (Preferowane, dodatkowo punktowane) 2 x Logo firmy wykonane ze styroduru
(styrodruk) na pleksi – ocena: nie = 0 pkt. lub tak = 5 pkt.
 (Preferowane, dodatkowo punktowane) Zastosowanie tylko energooszczędnego
oświetlenia na stoisku (technologia LED, barwa światła zimna) – ocena: nie = 0 pkt.
lub tak = 10 pkt.
 (Preferowane, dodatkowo punktowane) Doświetlenie każdego podestu, gabloty z
eksponatami – ocena: brak = 0 pkt. lub częściowe = 2 pkt. lub całkowite = 5 pkt.
B.

Kryterium 3 – warunki płatności (max 10 pkt.)
 Płatność 100% przed imprezą targową – ocena: 0 pkt.
 Płatność min 50% z odroczonym terminem płatności 7 dni licząc od daty oddania
stoiska do użytku (tj. licząc od 13 listopada 2016) – ocena: 5 pkt.
 Płatność min 50% z odroczonym terminem płatności 14 dni licząc od daty oddania
stoiska do użytku (tj. licząc od 13 listopada 2016) – ocena: 10 pkt.

Zleceniobiorca, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie wszystkich kryteriów i jego oferta będzie
spełniała wszystkie warunki zamówienia określone w punkcie II Zapytania ofertowego i wymagania
zamówienia określone w punkcie I Zapytania ofertowego, zostanie wybrany do realizacji zamówienia.
IV.

V.

TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Termin złożenia oferty upływa z dniem 18 października 2016 roku.
2. Ofertę należy składać:
a. w formie elektronicznej na adres e-mail: meger@galmed.com.pl lub
w formie drukowanej osobiście lub pocztą na adres ul. Łęczycka 65, 85-737 Bydgoszcz, II
piętro (Liczy się data wpływu do Biura Firmy GALMED Wytwórnia Sprzętu Medycznego).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Osoba upoważniona do kontaktu ze Zleceniobiorcami jest Katarzyna Meger (tel: +48 52 3420399,
e-mail: meger@galmed.com.pl ).
5. Miejsce ogłoszenia zapytania ofertowego: www.galemd.com.pl

INFORMACJE NT. ZAKRESU WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z
firmą GALMED Wytwórnia Sprzętu Medycznego osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między GALMED Wytwórnia Sprzętu Medycznego lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu GALMED Wytwórnia Sprzętu Medycznego
lub osobami wykonującymi w imieniu GALMED Wytwórnia Sprzętu Medycznego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczenia
w treści oferty.
VI.
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania
umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy
(np. zmiana terminu targów przez organizatora).
3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach lub
działania siły wyższej.
VII.
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady
konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia
określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego.

VIII.
WARUNKI PODPISANIA UMOWY
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny a
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent
4. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zlecenia.
W przypadku uzyskania dofinansowania wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu (Nr wniosku
RPKP.01.05.02-04-0001/16) „Bydgoski Klaster Przemysłowy LIDEREM EKSPORTU – wsparcie
międzynarodowej ekspansji branży narzędziowo-przetwórczej” realizowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.
ZAŁĄCZNIK 1: Formularz ofertowy - wzór
ZAŁĄCZNIK 2: Orientacyjny schemat stoiska
ZAŁĄCZNIK 3 a) i b): Plan hali
Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert
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