Pniewo 14.09.2017

ZMIANY DO NW. ZAPYTANIA Z DNIA 08.09.2017
DATA WPROWADZENIA ZMIAN 14.09.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 1/GTB/2017
W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny
Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek
produktowych – Go to Brand
Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:
BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia, IFAT Monachium Niemcy 2018
oraz SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea
Zmiany dotyczą poniższych punktów zapytania z dnia 08.09.2017:

VI. WARUNKI SKŁADANIA OFERT I UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

BYŁO:
VI. WARUNKI SKŁADANIA OFERT I UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
2. Brak możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych
przez Oferentów
4. Oferty należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w pliku pdf.
5. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do
zamawiającego.
6. Oferty powinny być składane zgodnie z wytycznymi PARP oraz Ministerstwa Gospodarki w nawiązaniu
do Programu GO To Brand działania 3.3.3
7. Oferty powinny być realizowane zgodnie z wytycznymi PARP oraz Ministerstwa Gospodarki w
nawiązaniu do Programu GO to Brand działania 3.3.3
8. Wykonawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.
9. Termin związania ofertą 14 dni
10. Oferty należy składać w języku polskim.
11. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania w imieniu oferenta.
12. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności ocena wyżej
przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia. Niespełnienie ww.
warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
13. Wykonawca posiada minimum 3-letnie doświadczenie w organizacji zagranicznych podróży służbowych
(ocena wyżej przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia.
Niespełnienie ww. warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty)

14. Wykonawca dysponuje potencjałem osobowym i techniczny potrzebnym do wykonania zamówienia
(ocena wyżej przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia.
Niespełnienie ww. warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty)
15. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu,
numer NIP, KRS, REGON.
16. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie
zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego.
17. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert. (czytelnie
imię i nazwisko lub parafka + pieczątka).
18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
19. Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin składania ofert w
uzasadnionych przypadkach.
20. Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.
21. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną cenę oferty.
22. Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
23. Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
24. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego lub w związku z jego
unieważnieniem.
25. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu
niniejszego zamówienia.
26. W przypadku otrzymania oferty o zbliżonym wyniku oceny kryteriów wyboru Wykonawca zastrzega
sobie prawo do zażądania od Oferentów złożenia ofert uzupełniających. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wyboru Wykonawcy spośród pozostałych Oferentów z zachowaniem wytycznych Zasad
Konkurencyjności, bez przeprowadzania ponownego postępowania ofertowego.
27. W celu zachowania zgodności z Zasadą Konkurencyjności oraz przepisami obligującymi do ponoszenia
uzasadnionych i racjonalnych wydatków Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji cen za
usługi podane w ofertach w stosunku do cen rynkowych.
28. Wykonawcy przedstawią kopię opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą
niż 330 000 zł.

JEST:
VI. WARUNKI SKŁADANIA OFERT I UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
2. Brak możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych
przez Oferentów
4. Oferty należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w pliku pdf.
5. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do
zamawiającego.
6. Oferty powinny być składane zgodnie z wytycznymi PARP oraz Ministerstwa Gospodarki w nawiązaniu
do Programu GO To Brand działania 3.3.3
7. Oferty powinny być realizowane zgodnie z wytycznymi PARP oraz Ministerstwa Gospodarki w
nawiązaniu do Programu GO to Brand działania 3.3.3
8. Wykonawca złoży oświadczenie o zdolności do wykonania zadania.
9. Termin związania ofertą 14 dni
10. Oferty należy składać w języku polskim.
11. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania w imieniu oferenta.
12. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności ocena wyżej
przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia. Niespełnienie ww.
warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

13. Wykonawca posiada minimum 2-letnie doświadczenie w organizacji zagranicznych podróży służbowych
(ocena wyżej przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia.
Niespełnienie ww. warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty)
14. Wykonawca dysponuje potencjałem osobowym i techniczny potrzebnym do wykonania zamówienia
(ocena wyżej przedstawionego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia.
Niespełnienie ww. warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty)
15. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu,
numer NIP, KRS, REGON.
16. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie
zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego.
17. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert. (czytelnie
imię i nazwisko lub parafka + pieczątka).
18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
19. Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin składania ofert w
uzasadnionych przypadkach.
20. Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.
21. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną cenę oferty.
22. Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
23. Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
24. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego lub w związku z jego
unieważnieniem.
25. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu
niniejszego zamówienia.
26. W przypadku otrzymania oferty o zbliżonym wyniku oceny kryteriów wyboru Wykonawca zastrzega
sobie prawo do zażądania od Oferentów złożenia ofert uzupełniających. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wyboru Wykonawcy spośród pozostałych Oferentów z zachowaniem wytycznych Zasad
Konkurencyjności, bez przeprowadzania ponownego postępowania ofertowego.
27. W celu zachowania zgodności z Zasadą Konkurencyjności oraz przepisami obligującymi do ponoszenia
uzasadnionych i racjonalnych wydatków Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji cen za
usługi podane w ofertach w stosunku do cen rynkowych.
28. Wykonawcy przedstawią kopię opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą
niż 330 000 zł.

VII. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA

BYŁO:
VII. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj.
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 w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
4. 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.
5. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

6. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
7. Zostanie złożona po terminie składania ofert.
8. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9. Nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń,
informacji.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawca w ciągu 7 dni
roboczych od dnia jej zawarcia.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków wymaga przedłożenia oświadczeń
stanowiących załączniki nr. 2 do zapytania ofertowego.

JEST:
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj.
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 w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
4. 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.
5. Wykluczenie nastąpi z uwagi na nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
6. Wykluczenie nastąpi jeżeli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Oferta zostanie złożona po terminie składania ofert.
8. Oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9. Oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,
oświadczeń, informacji.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawca w ciągu 7 dni
roboczych od dnia jej zawarcia.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków wymienionych w pkt.1-4 wymaga
przedłożenia oświadczeń stanowiących załączniki nr. 4 do zapytania ofertowego.
VIII. SPOSÓB I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
BYŁO:
VIII. SPOSÓB I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie określony po wyborze Wykonawcy zgodnie z poniższymi
wytycznymi:
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu niniejszego Zapytania Ofertowego nastąpi z chwilą podpisania
wiążącej umowy.

2. Zakończenie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego: 6.05.2018.

JEST:
VIII. SPOSÓB I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie określony po wyborze Wykonawcy zgodnie z poniższymi
wytycznymi:
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu niniejszego Zapytania Ofertowego nastąpi z chwilą podpisania
wiążącej umowy.
2. Zakończenie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego: 18.05.2018.

XI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

BYŁO:
Do 18.09.2017 do godz: 16:00 - liczy się data wpływu poprzez dowolną z poniższych form:
a. poczta tradycyjna (adres do korespondencji): FRUKKO Łukasz Wiśniewski
Oddział Lublin
ul.Diamentowa 5/22
20-447 Lublin
b.

drogą elektroniczną na email gotobrand@frukko.pl do godz: 16:00

c.

osobiście w siedzibie oddziału pod ww. adresem w pkt. a do godz: 16:00

JEST:
Do 22.09.2017 do godz: 16:00 - liczy się data wpływu poprzez dowolną z poniższych form:
a. poczta tradycyjna (adres do korespondencji): FRUKKO Łukasz Wiśniewski
Oddział Lublin
ul.Diamentowa 5/22
20-447 Lublin
b.

drogą elektroniczną na email gotobrand@frukko.pl do godz: 16:00

c.

osobiście w siedzibie oddziału pod ww. adresem w pkt. a do godz: 16:00

XI. MIEJSCE I TERMIN ROZPATRZENIA OFERT, WAŻNOŚĆ OFERTY, PUBLIKACJA
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA, WARUNKI PODPISANIA UMOWY

BYŁO:
XI. MIEJSCE I TERMIN ROZPATRZENIA OFERT, WAŻNOŚĆ OFERTY, PUBLIKACJA
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA, WARUNKI PODPISANIA UMOWY
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi dn. 19.09.2017 o godz. 15:00 w Oddziale Firmy w Lublinie przy
ul.Diamentowej 5/22
2. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie zamawiającegohttp://www.frukko.pl/zapytaniago-to-brand oraz na https://lsi1420.parp.gov.pl/home.

3. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 14 dni. bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się
wraz z terminem składania ofert.
4. Po wybraniu Wykonawcy, Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. Umowa zostanie za
uznaną po jej obustronnym podpisaniu.
5. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy w
ciagu 3 dni Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru Wykonawcy spośród pozostałych oferentów.

JEST:
XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, WAŻNOŚĆ OFERTY, PUBLIKACJA
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA, WARUNKI PODPISANIA UMOWY
1. Otwarcie ofert do dn. 25.09.2017 o godz. 08:00 w Oddziale Firmy w Lublinie przy ul.Diamentowej 5/22
2. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie zamawiającego http://www.frukko.pl/zapytaniago-to-brand oraz na https://lsi1420.parp.gov.pl/home.
3. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 14 dni. bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się
wraz z terminem otwarcia ofert.
4. Po wybraniu Wykonawcy, Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. Umowa zostanie za
uznaną po jej obustronnym podpisaniu.
5. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy w
ciagu 3 dni Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru Wykonawcy spośród pozostałych oferentów.

XV. WADIUM

BYŁO:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 10 000zł
(słownie: dziesięciu tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
1.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 42 1020 1332 0000
1902 1064 8337 z dopiskiem wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kompleksową
organizację udziału w targach: BYGG REIS DEG 2017, Oslo Norwegia, IFAT Monachium Niemcy 2018,
SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea.Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w

sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Oryginał dowodu wniesienia wadium w formie innej niż
pieniężna należy złożyć w oddziale zamawiającego ul.Diamentowa 5/22 20-447 Lublin lub załączyć
do oferty.

JEST:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium

1.Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 10 000zł
(słownie: dziesięciu tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 19 1020 1332 0000
1702 0712 9010 z dopiskiem wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kompleksową
organizację udziału w targach: BYGG REIS DEG 2017, Oslo Norwegia, IFAT Monachium Niemcy 2018,
SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea.Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w

sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Oryginał dowodu wniesienia wadium w formie innej niż
pieniężna należy złożyć w oddziale zamawiającego ul.Diamentowa 5/22 20-447 Lublin lub załączyć
do oferty.

XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

BYŁO:
Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu w wysokości 10% wartości
kontraktu.
1.Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 42 1020
1332 0000 1902 1064 8337 z dopiskiem: Zabezpieczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na kompleksową organizację udziału w targach: BYGG REIS DEG 2017, Oslo Norwegia, IFAT Monachium
Niemcy 2018, SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea .Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub
wniósł je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Oryginał dowodu wniesienia wadium w
formie innej niż pieniężna należy złożyć w oddziale zamawiającego ul.Diamentowa 5/22 20-447
Lublin zamawiającego lub załączyć do oferty.

JEST:
Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu w wysokości 10000,00 zł .
1.Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 19 1020
1332 0000 1702 0712 9010 z dopiskiem: Zabezpieczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na kompleksową organizację udziału w targach: BYGG REIS DEG 2017, Oslo Norwegia, IFAT Monachium
Niemcy 2018, SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea .Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub
wniósł je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Oryginał dowodu wniesienia wadium w
formie innej niż pieniężna należy złożyć w oddziale zamawiającego ul.Diamentowa 5/22 20-447
Lublin zamawiającego lub załączyć do oferty.

