Ludwin Kolonia, 18.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/PROW/2016

1.

ZAMAWIAJ CY

Konsorcjum producentów:
Lider konsorcjum: Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A.
Partner konsorcjum: EKO-MEGA Sp. z o.o.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w:
1. Rozporz dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w
ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych
przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Rozporz dzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
uzupełniaj cego rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzaj cego przepisy przejściowe (Dz.
Urz. UE L 227 z 31.07.2014, z późn. zm.)
3. Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 349 i
1888 oraz z 2016 r. poz. 337)
2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w targach Anuga 2017, odbywaj cych się w
Kolonii w dniach 7-11.10.2017 dla firmy POL-MAK S.A. Anuga to jedne z największych w Europie
targi spożywcze dla handlu detalicznego ,rynku usług gastronomicznych, cateringowych.
Targi podzielone s na dziesięć odrębnych dziecin Anuga Fine Food, Anuga Frozen Food, Anuga
Meat, Anuga Chilled& Fresh Food, Anuga Dairy, Anuga Bread& Bakery, Hot Beverages, Anuga
Drinks, Anuga Organic, Anuga FoodService oraz Anuga RetailTec. Firma Pol-Mak S.A. planuje
uczestniczyć w targach Anuga w dziedzinie: Fine Food.
Celem uczestnictwa w targach jest promocja produktów firmy Pol-Mak S.A. posiadaj cych znak
„Jakość Tradycja”, z podkreśleniem specyficznych cech tych produktów oraz ich unikalnego sposobu

wytwarzania. Targi będ okazj do zaprezentowania naszych produktów potencjalnym kontrahentom
oraz nawi zania kontaktów handlowych.
3.

WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIA I PODMIOTY UPRAWNIONE DO
WZI CIA UDZIAŁU W POST POWANIU

O udzielenie zamówienia mog ubiegać się Wykonawcy, którzy:




prowadz działalność zbieżn ze specyfik przedmiotu zamówienia, co jednocześnie wymaga
potwierdzenia przedłożeniem odpisu z właściwego organu prowadz cego Ewidencję
Działalności tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego
Rejestru S dowego,
posiadaj niezbędne zasoby techniczne oraz wiedzę, doświadczenie z zakresu przedmiotu
postępowania poświadczonego za pośrednictwem zał cznika nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego – oświadczenie o posiadaniu potencjału osobowego i technicznego do realizacji
przedmiotu zamówienia

W postępowaniu nie mog brać udziału podmioty powi zane kapitałowo lub osobowo z
Zamawiaj cym. Przez powi zania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powi zania miedzy
Zamawiaj cym lub osobami upoważnionymi do zaci gania zobowi zań w imieniu Zamawiaj cego lub
osobami wykonuj cymi w imieniu Zamawiaj cego czynności zwi zane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawc , polegaj ce w szczególności na:
Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarz dzaj cego, prokurenta, pełnomocnika,
Pozostawaniu w zwi zku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej,
5) Pozostawania z wykonawc w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione w tpliwości co do bezstronności tych osób.

1)
2)
3)
4)

4.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent składaj c ofertę musi j przygotować na formularzu zał czonym do niniejszego zapytania
ofertowego stanowi cego zał cznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – formularz ofertowy.
Oferta musi zostać przygotowana zgodnie z treści zał cznika nr 1 – specyfikacj przedmiotu
zamówienia, musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
Formularz ofertowy musi zawierać:
- dane oferenta zgodne z przedłożonym dokumentem rejestrowym,
- datę sporz dzenia oferty,
- wartość brutto i netto przedmiotu oferty w walucie polskiej (PLN),
- oświadczenia Oferenta zgodne z treści oświadczeń zawartych we wzorze formularza ofertowego,
- piecz tkę Oferenta oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta,
- zał cznik zawieraj cy szczegółowy opis składanej oferty,
- poświadczon za zgodność z oryginałem kopię posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej w ramach prowadzonej działalności Wykonawcy.
Każdy z Wykonawców ma prawo złożyć tylko jedn ofertę w ramach niniejszego postępowania, nie
dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. W przypadku złożenia
przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty wariantowej lub częściowej – oferta/y zostan

odrzucone. Oferta zostanie również odrzucona w momencie niezgodności jej treści z treści
niniejszego Zapytania ofertowego, a zwłaszcza specyfikacji przedmiotu zamówienia zawartej w
zał czniku nr 1. W przypadku odrzucenia oferty przez Zamawiaj cego, Wykonawcom nie przysługuje
żadne roszczenie przeciwko Zamawiaj cemu.
Oferta oraz wszelkie wymagane zał czone przez Wnioskodawcę dokumenty musz być podpisane w
wyznaczonych miejscach (pieczęć firmowa, pieczęć imienna, czytelny podpis) oraz zaparafowane na
każdej ze stron przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione we właściwym
rejestrze. Osoby, które reprezentuj c Wnioskodawcę nie widniej w odpowiednim rejestrze
działalności s zobowi zane zał czyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w wersji
oryginalnej lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika
Agencji Rynku Rolnego.
5.

6.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 Oferta może być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczona osobiście
do biura na adres: Ludwin Kolonia 58, 21-075 Ludwin
 W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z: Joanna Piech, tel. 882 482 889
 Termin nadsyłania ofert: 25.10.2016, do godz. 14:00. Oferty złożone po tym terminie nie będ
rozpatrywane.
 Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiaj cego.
 Ofertę w formie papierowej należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu.
 Opakowanie należy opatrzyć sformułowaniem: „Fomularz ofertowy – kampania promocyjna”,
zamieszczaj c jednocześnie nazwę i adres Wykonawcy.
 Wykonawca może dokonać zmiany lub wycofać złożon ofertę przed upływem terminu
składania ofert, wówczas na opakowaniu zostanie zawarte sformułowanie – „oferta
zmieniona”. Wykonawca dokonuj c zmiany b dź wycofuj c ofertę ma obowi zek przedłożyć
stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnion do jego reprezentacji.
TERMIN ZWI ZANIA OFERT

W zwi zku ze złożeniem oferty Wykonawca jest zwi zany złożon ofert przez okres 6 miesięcy
poczynaj c od terminu zakończenia składania ofert tj. 25.10.2016 roku.
7.

8.

KRYTERIA FORMALNE – DOPUSZCZAJ CE
1. Wykonawca usługi posiada potencjał techniczno-merytoryczny do wykonania usługi i
prowadzi działalność w dziedzinie zbieżnej z przedmiotem zamówienia, co potwierdza
wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego
Rejestru S dowego oraz oświadczeniem zamieszczonym w Zał czniku nr 3 do niniejszego
Zapytania ofertowego
2. Oferta wpłynęła do Zamawiaj cego w wymaganym terminie tj do dnia 25.10.2016, do godz.
14:00.
3. Treść oferty jest zgodna z przedmiotem zapytania ofertowego i specyfikacj przedmiotu
zamówienia (zał cznikiem nr 1).
KRYTERIA WYBORU OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY
 Rozpatrywane będ jedynie oferty spełniaj ce kryteria formalne – dopuszczaj ce.



Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy będzie się kierował
następuj cymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następuj cy sposób będzie oceniał
oferty w ramach poszczególnych kryteriów:

KRYTERIUM I:
Cena: waga: 70 %
Najniższa cena brutto z badanych ofert
C = ---------------------------------------------------x 70 pkt.
Cena brutto oferty badanej
Oferta w kryterium I może uzyskać maksymalnie 70 punktów.
Wszystkie obliczenia dokonywane s z dokładności do dwóch miejsc po przecinku.

KRYTERIUM II:
Termin płatno ciŚ wagaŚ 30%
Termin płatności badanej oferty
T = ----------------------------------------------------------------- x 30 pkt.
Najdłuższy termin płatności z badanych ofert

9.

INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
1. Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona została na stronie internetowej
przedsiębiorstwa www.pol-mak.pl.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od upływu
terminu składania ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.
Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższ liczbę punktów po
zsumowaniu punktów z wszystkich kryteriów.
3. Zamawiaj cy sporz dzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej
przedsiębiorstwa www.pol-mak.pl oraz przesłana drog e-mailow do podmiotów bior cych
udział w postępowaniu.

10. INFORMACJE DODATKOWE
Po zakończeniu postępowania ofertowego i powiadomieniu wszystkich uczestników
postępowania o jego rozstrzygnięciu, Zamawiaj cy w ci gu 7 dni od dnia powiadomienia o
rozstrzygnięciu zawrze z Wykonawc , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
umowę warunkow na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego. Warunkiem wejścia w
życie umowy będzie podpisanie przez Zamawiaj cego umowy o przyznaniu pomocy na
realizację przedmiotu zapytania ofertowego z Agencjii Rynku Rolnego. Wykonawca zostanie
poinformowany o zawarciu umowy z Agencj Rynku Rolnego w ci gu 7 dni od dnia
podpisania umowy.
W przypadku niezawarcia umowy o przyznanie pomocy na realizację przedmiotu zapytania
ofertowego przez Agencję Rynku Rolnego
umowa warunkowa zawarta pomiędzy

Zamawiaj cym a Wykonawc wygasa, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuj żadne
roszczenia wobec Zamawiaj cego.
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku
niniejszego zapytania.
11. ZAŁ
1.
2.
3.

CZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zał cznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia
Zał cznik nr 2 – Formularz ofertowy
Zał cznik nr 3 – O wiadczenie o posiadaniu potencjału osobowego i technicznego do
realizacji przedmiotu zamówienia

Zał cznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia
PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w targach Anuga 2017, odbywaj cych się w
Kolonii w dniach 7-11.10.2017 dla firmy POL-MAK S.A. Anuga to jedne z największych w Europie
targi spożywcze dla handlu detalicznego ,rynku usług gastronomicznych, cateringowych.
Targi podzielone s na dziesięć odrębnych dziecin Anuga Fine Food, Anuga Frozen Food, Anuga
Meat, Anuga Chilled& Fresh Food, Anuga Dairy, Anuga Bread& Bakery, Hot Beverages, Anuga
Drinks, Anuga Organic, Anuga FoodService oraz Anuga RetailTec. Firma Pol-Mak S.A. planuje
uczestniczyć w targach Anuga w dziedzinie: Fine Food.
Celem uczestnictwa w targach jest promocja produktów firmy Pol-Mak S.A. posiadaj cych znak
„Jakość Tradycja”, z podkreśleniem specyficznych cech tych produktów oraz ich unikalnego sposobu
wytwarzania. Targi będ okazj do zaprezentowania naszych produktów potencjalnym kontrahentom
oraz nawi zania kontaktów handlowych.
Zadania do wykonania dla Wykonawcy:
1. Wynajem powierzchni targowej o wymiarach 8,75 m2
2. Zabudowa stoiska „pod klucz” z systemu octanormy zawieraj ca:
 ścianki w dowolnym kolorze
 wykładzinę w dowolnym kolorze
 fryz z logo Polmak
 1 stół
 4 krzesła
 ladę informacyjn
 stołek barowy
 zaplecze 1x1 z drzwiami harmonijkowymi
 1 witryna z oświetleniem
 1 lampa na każde 3 m2
 wieszak
 kosz na śmieci
 sprzęt gospodarczy
3. Marketing Package (wpis do katalogu wersja papierowa i na stronę www opłaty wpisowe
wejściówki)
4. Podł czenie energii elektrycznej do 3 kW
5. Ryczałt za media (pobór energii elektrycznej)
6. Elementy niestandardowe ekspozycji:
wydruk grafiki wizualizacji na ściany boczne ekspozycji
7. Pomoc techniczna podczas trwania targów

Zał cznik nr 2 – Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY
………………, dnia …………..

ZAMAWIAJ CY
Konsorcjum producentów:
Lider konsorcjum: Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A.
Partner konsorcjum: EKO-MEGA Sp. z o.o.

W imieniu Wykonawcy

(nazwa, adres siedziby Wykonawcy, NIP, REGON, dane teleadresowe/ew. czytelna pieczęć)

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/PROW/2016
Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w targach Anuga 2017, odbywaj cych się w
Kolonii w dniach 7-11.10.2017 dla firmy POL-MAK S.A. Anuga to jedne z największych w Europie
targi spożywcze dla handlu detalicznego ,rynku usług gastronomicznych, cateringowych.
Targi podzielone s na dziesięć odrębnych dziedzin Anuga Fine Food, Anuga Frozen Food, Anuga
Meat, Anuga Chilled& Fresh Food, Anuga Dairy, Anuga Bread& Bakery, Hot Beverages, Anuga
Drinks, Anuga Organic, Anuga FoodService oraz Anuga RetailTec. Firma Pol-Mak S.A. planuje
uczestniczyć w targach Anuga w dziedzinie: Fine Food.
Celem uczestnictwa w targach jest promocja produktów firmy Pol-Mak posiadaj cych znak „Jakość
Tradycja”, z podkreśleniem specyficznych cech tych produktów oraz unikalnego sposobu ich
wytwarzania. Targi będ okazj do zaprezentowania naszych produktów potencjalnym kontrahentom,
nawi zanie kontaktów handlowych.

przedstawiam nast puj c ofert na nast puj cych warunkach wraz ze szczegółowym opisem jej
realizacji stanowi cym zał cznik do niniejszej oferty:

Lp.

Nazwa

1

Cena
całkowita
brutto [w PLN]

2

Cena
całkowita
netto [w PLN]

3

Termin
rozpocz cia
realizacji
przedmiotu
zapytania
ofertowego

4

Termin płatno ci

Oferta

Słownie

Termin ważno ci ofertyŚ 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert.
O WIADCZENIE WYKONAWCYŚ
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treści Zapytania ofertowego i uznaję się za zwi zanego
określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania oraz że uzyskałem wszelkie
niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w tym
wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz w Specyfikacji przedmiotu
zamówienia (Zał cznik nr 1).
3. Oświadczam, że posiadam odpowiednie doświadczenie, wiedzę i zasoby techniczne do
wykonania usługi obejmuj cej przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego, zgodnie z treści
zapytania ofertowego i Specyfikacj (Zał cznik nr 1).
4. Oświadczam, że nie jestem podmiotem powi zanym z Zamawiaj cym osobowo lub
kapitałowo.
5. Oświadczam, ze niniejsza oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
6. Oświadczam, że posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej
działalności, którego skan polisy (potwierdzony za zgodność z oryginałem) przedkładam jako
zał cznik do niniejszej oferty.

………………………………
(Podpis i pieczęć Wykonawcy)

Zał cznik nr 3 – O wiadczenie o posiadaniu potencjału osobowego i technicznego do realizacji
przedmiotu zamówienia

………………, dnia …………..

O WIADCZENIE
o posiadaniu potencjału osobowego i technicznego do realizacji zamówienia

ZAMAWIAJ CY
Konsorcjum producentów:
Lider konsorcjum: Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A.
Partner konsorcjum: EKO-MEGA Sp. z o.o.
W imieniu Wykonawcy

(nazwa, adres siedziby Wykonawcy, NIP, REGON, dane teleadresowe/ew. czytelna pieczęć)
O WIADCZENIE
Oświadczam, iż ……………………………………..(nazwa Wykonawcy) posiada niezbędn
wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje zasobami osobowymi zdolnymi
do wykonania zamówienia i zapewni te zasoby na czas realizacji zamawianej usługi.
Opis aktualnie posiadanych zasobów osobowych w dyspozycji Wnioskodawcy w momencie
przyst pienia do wykonania usługi:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

Opis aktualnie posiadanych zasobów technicznych w dyspozycji Wykonawcy w momencie
przyst pienia do wykonania usługi:

Opis dotychczasowego do wiadczenia w zakresie realizacji podobnych przedsięwzięć do przedmiotu
zapytania ofertowego w momencie przyst pienia do wykonania usługi:

………………………………
(Podpis i pieczęć Wykonawcy)

