X-MART Sp. z o.o.
ul. Wolska 11a
20-411 Lublin
(nazwa i adres wnioskodawcy)
ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na realizację usługi zakupu modułowego stoiska
wystawienniczego dotyczącego działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa X-MART Sp. z o.o.. w w projekcie
Targi i Misje jako element ekspansji firmy X-mart na arenie międzynarodowej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś p: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW,
Działanie 3.9. jest współfinansowane ze środków unijnych.
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
X-MART Sp. z o.o.
ul. Wolska 11a
20-411 Lublin
Woj. Lubelskie
NIP: 7123303658
REGON: 363134156
e-mail: mariola@xmart.pl
www.xmart.pl
Formy upublicznienia zapytania ofertowego stosując zasadę rozeznania rynku:
a. Zamawiający wysyła zapytanie ofertowe do trzech, wybranych przez siebie, potencjalnych wykonawców
b. Zapytanie zostało również upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup modułowego stoiska wystawienniczego
Zakup jest dokonywany w ramach projektu: „Targi i Misje jako element ekspansji firmy X-mart na arenie
międzynarodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś
p: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.9. współfinansowane. ze środków unijnych.
2.1. Lista Elementów będących przedmiotem zamówienia: wersja bazująca na 18 ramach
cena za szt. wartość
wartość
nazwa elementu:
szt
netto
netto
brutto
Rama 100x125cm
18
Panel graficzny 100x125 ( 2 zestawy)
36
Łączniki systemowe do ram/ C
Profil narożny/potrzebna ilość*
Profil potrójny /podpory/potrzebna ilość*
Podpora ze stopą/ potrzebna ilość*
Profil górny / maskownica /potrzebna ilość*
Wózek transportowy/ potrzebna ilość*
Torby transportowe/potrzebna ilość*
Lada 85 cm/szer
Wypełnienia graficzne do lady 1 komplet
lampy LED

1
1
6

*proszę o podanie ilości niezbędnych do montażu stoiska składającego się z 18 ram

2.2. Dodatkowe konieczne wymogi dotyczące zamawianych elementów
2.2.1.Co najmniej 36 miesięczna gwarancja producenta
2.2.2. Termin realizacji: do 30 dni od dnia podpisania zamówienia na wykonanie stoiska
2.2.3. Pierwszy montaż, instalacja stoiska wykonana przez Producenta przy udziale Zamawiającego.
Montaż odbędzie się podczas imprezy targowej na terenie Polski. Montaż będzie jednocześnie
szkoleniem ze sposobu użytkowania stoiska przez Zamawiającego.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
3.1. Zamawiający nie precyzuje dla wykonawców konkretnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie
sytuacji ekonomicznej i finansowej, potencjału technicznego.
3.2. W zakresie spełnienia powyższych warunków przez Wykonawców, Zamawiający będzie się opierał na
złożonym oświadczeniu w formularzu ofertowym.
3.3. Wymagana jest udokumentowana współpraca z klientem na poziomie nie mniej niż 3 zleceń, każde na kwotę
minimum 30 000 zł brutto, potwierdzających realizację stoisk modułowych wykonanych z ram aluminiowych z
wypełnieniem z płyt PCV.
Warunek powinien być potwierdzany na podstawie przekazanych kopii zrealizowanych zamówień, faktur lub
referencji wskazujących w swojej treści na spełnienie warunku realizacji stoiska modułowego z ram
aluminiowych z wypełnieniem z płyt PCV na kwotę minimum 30 000 zł brutto. Niespełnienie tego warunku
powoduje odrzucenie oferty.
3.4. Potwierdzenie, realizacji stoisk modułowych z ram aluminiowych z wypełnieniem z płyt PCV w postaci ich
zdjęć, dla minimum 3 różnych zleceń. Warunek potwierdzany na podstawie przekazanych zdjęć. Niespełnienie
tego warunku powoduje odrzucenie oferty.
4. I KRYTERIA OCENY OFERT
4.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów :
CENA – waga 90%
Gwarancja – 10%
4.2. Liczba punktów w kryterium cena , zostanie przyznana wg wzoru:
PKC=CON/COBx90%X100
Objaśnienia:
PKC-punkty za kryterium cena
CON- cena ofert najkorzystniejszej
COB- cena ofert badanej
4.3. Liczba punktów w kryterium gwarancja, zostanie przyznana wg wzoru :
36 miesięcy gwarancji –
O pkt
37-48 miesięcy gwarancji 5 pkt
Powyżej 48 miesięcy gwarancji 10 pkt
Uwaga: Termin gwarancji należy podać jako ilość miesięcy.
4.4. Punktu uzyskane w wyniku powyższych wyliczeń zostaną zsumowane. Wykonawca, który uzyska najwyższą
liczbę punktów wygrywa.
5. TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

5.1. Termin składania ofert to 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu upublicznienia
zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego. Termin składania ofert upływa w dniu 19
stycznia. Oferty dostarczone po określonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane niezależnie od daty
nadania.
5.2. Ofertę składa się w formie pisemnej: mailowo jako skan podpisanej oferty na adres e-mail: mariola@xmart.pl.
lub osobiście, pocztą, przesyłką kurierską adres korespondencyjny wskazany w punkcie 1 niniejszego
zapytania
5.3. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty
przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura zamawiającego wskazany w pkt.1
5.4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
5.5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
6.1. Oferta powinna zawierać: cenę netto dla każdego elementu; wartość netto, brutto i kwotę VAT przedmiotu
zamówienia.
6.2. Treść oferty musi być zgodna z zapytaniem ofertowym
6.3. Oferta powinna być napisana w języku polskim
6.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, wskazaną w dokumencie rejestrowym
dostępnym na oficjalnych portalach internetowych.
6.5. Oferta powinna zawierać okres obowiązywania oferty.
6.6. Oferta, w tym oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników
(formularzy) do niniejszego zapytania, powinny być sporządzone wprost na wskazanych formularzach.
6.7. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych w ofercie, będzie ona podlegała odrzuceniu.
7. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA
7.1. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
rozumiane jako:
7.1.1.uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
7.1.2.posiadanie udziałów
7.1.3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika
7.1.4.pozostawaniu w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości, co do bezstronności
w wyborze wykonawcy.
7.2. Wzór oświadczenia w zakresie, o którym mowa w pkt 7.1. stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przesłane na adres e-mail wykonawców.
9. INFORMACJE DODATKOWE
9.1. Dodatkowych informacji udziela Mariola Zarzyka; nr telefonu 5050835430; mariola@xmart.pl
9.2. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami, od upływu terminu składania ofert będzie przekazywana pocztą
elektroniczną na adresy poczty wskazany w formularzach ofertowych.

ZAŁĄCZNIKI:
a. Zał. 1 - Wzór formularza ofertowego
b. Zał. 2 – Oświadczenie o braku powiązań

