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Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe 
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Spółka jawna Jan Kuca, Jerzy Motyka 

Ul. Fabryczna 36 

33-132 Niedomice 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe  

 

 

1. DANE ZAMAWIAJACEGO : 

 

Nazwa P.T.H. CERTECH  Spółka jawna Jan Kuca, Jerzy Motyka 

Adres ul. Fabryczna 36,  33-132 Niedomice 

NIP 8731013748 

KRS 11300 

Tel: 14 645 87 03...06 

e-mail: biuro@certech.com.pl 

www.certech.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@certech.com.pl
http://www.certech.com.pl/
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2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 

 

Kod CPV 

79956000-0 

 

Nazwa kodu CPV 

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

W celu realizacji strategii biznesowej przedsiębiorstwa Zamawiający planuje wziąć udział 

jako wystawca w targach INTERZOO w miejscowości Norymberg w Niemczech w dniach od 

8.05.2018 do 11.05.2018. W związku z udziałem w powyższej imprezie targowej 

przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu i wykonanie nowej zabudowy 

profesjonalnego stoiska wystawienniczego o powierzchni 30m ². 
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Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu i wykonanie oraz późniejszy demontaż 

nowej zabudowy profesjonalnego stoiska wystawienniczego o powierzchni 30m ² na targach 

INTERZOO odbywających się w Niemczech w dniach od 8.05.2018 do 11.05.2018 

 

Ogólny minimalny zarys przedmiotu zamówienia : 

 

• Zabudowa niesystemowa z płyty MDF/OSB wraz ze wzmocnieniem  

• wymiary stoiska: 4m x 7,5 m  

• stoisko otwarte z dwóch stron  

• część ekspozycyjna (22 m kwadratowe) miejsce do rozmów (6 m kwadratowych) oraz 

pomieszczenie gospodarcze (2 m kwadratowe)  

• szara wykładzina na całej powierzchni 

• wysokość ścian: 3 m  

• kolorystyka stoiska: biała z elementami naturalnego drewna, podkreślenie cech 

ekologicznych i biodegradowalnych produktu  

• 2 grafiki w formie wydruków wieloformatowych o wymiarach: 3m x 2,8m, 4m x 2,8m;  

• lada wystawiennicza: półokrągła, min. 1 m szerokości, wyposażona w schowek wewnętrzny 

- szafka z półką zamykaną, na froncie lady logo firmy  

• Przygotowanie miejsc do rozmów targowych:  

 

1 niski stolik, kanapa dwuosobowa o maksymalnej szerokości 2 m, 2 fotele  

2 stoliki oraz 4 krzesła 

Obicia foteli i kanap – szare, blaty stolików – okleina drewniana  

 

• wykonanie instalacji oświetleniowej oraz elektrycznej  

• 2 regały wystawiennicze:  

 

1) 1,5m x 2,8m x 0,6m, biały z logo u góry (podświetlanym); 4 półki (wymiary  

półek: 1m x 0,6m x 0,05m); plecy regału - imitacja trawy  

 

2) 2m x 2,8m x 0,3m; biały, 4 półki (1,5m x 0,3m x 0,05m)  
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• Lada ekspozycyjna w kształcie koła o wysokości 1,6 m i średnicy 1,2m. W środku koła 

miejsce na prostokątną formę z logiem o wymiarze 0,8m x 0,6 m. Okrągła lada wypełniona 

kamieniami, między które będzie można umieścić produkty chemii gospodarczej.  

• Przestrzeń pomiędzy zewnętrznymi krawędziami regału a półkami zabudowana płytą 

MDF/OSB (kolor biały).  

• podest: 1,5m x 0,8m x 0,3m  

• pergola z drewna lub z materiału drewnopodobnego składająca się z: 1 belka o wymiarach 

7,5m x 0,2m x 0,2m, 1 belka o wymiarze 2m x 0,2m x 0,3m oraz 6 belek o wymiarach 3,5m x 

0,1m x 0,2m 

 

 

Ponadto : 

• Wykonanie aranżacji stoisk wystawienniczych w sposób zapewniający swobodę poruszania 

się osobom z niepełnosprawnością oraz umożliwiający im użytkowanie indywidualnych 

urządzeń i przyrządów kompensujących ograniczenie mobilności i percepcji takich jak: 

wózek inwalidzki, kule, biała laska itp. 

• Wykonanie wszelkich elementów zabudowy i wyposażenia z estetycznie wyglądających, 

dobrej jakości materiałów, gwarantujących solidność konstrukcji i bezpieczeństwo w trakcie 

użytkowania. 

• Wykonanie i montaż tablicy informującej o realizacji projektu przy udziale Funduszy 

Europejskich  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie na etapie realizacji 

zamówienia 

 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność 

gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, 

bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. 

Wykonawca powinien ponadto złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych, 

organizacyjnych i kapitałowych z Zamawiającym ( wzór oświadczenia w załączniku ) 

 

Wiedza i doświadczenie 
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Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w postępowaniu 

Potencjał techniczny 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego 

wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży 

stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia – forma oświadczenia dowolna. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego 

wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży 

stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia – forma oświadczenia dowolna. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli 

Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa 

umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia – forma oświadczenia dowolna. 

Dodatkowe warunki 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom 

powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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: 

 

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, 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób. 

       Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez 

Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem 

umieszczonym w Załączniku 

 

4. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA  

 

1. Oferta zawierająca co najmniej poniższe elementy: 

- Nazwę, adres, numer telefonu  

- Wartość netto  

- Termin ważności oferty. 

- Opis oferowanych warunków  

- Warunki płatności  

- Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) –  

- Projekt graficzny/ ew. wizualizacja  

- specyfikacja materiałów  

 

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (wzór w 

załączniku ) 

oraz oświadczenia określone w warunkach udziału w postępowaniu 

 

 

 

 

 

5. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
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Termin składania ofert do 20.03.2018  

Termin wykonania zamówienia przedstawia się następująco : 

- Do dnia 2.04.2018 należy przedstawić ostateczny projekt stoiska targowego  

- Do dnia 7.05.2018 wykonanie zabudowy stoiska wystawiennego. 

- 12.05.2018 demontaż stoiska. 

 

6. KRYTERIA OCENY OFERT i opis sposobu przyznawania punktacji 

Oferty przedstawione przez Oferentów będą oceniane według następujących kryteriów i 

przypisanych im wag oraz sposobu punktacji  

 

1. Najniższa cena 

 

Waga : 10 punktów 

punktacja dla tego kryterium zostanie obliczona na podstawie niniejszego wzoru :  

 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100%*100 

gdzie:  

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof - cena podana w ofercie  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu 

punktów przyznanych w wymienionym kryterium otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

 

Wykluczenia 

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu ofertowym jest możliwość realizacji przedmiotu 

zamówienia w pełnym zakresie przez Oferenta. 

Ocenie nie będą podlegać oferty dostarczone po terminie oraz nie zgodne z zapytaniem. 

 

 

 

7. ZMIANA UMOWY  
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Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania 

ofertowego, może zostać zmieniona w drodze pisemnego aneksu do umowy w następującym 

zakresie i przypadkach: 

a. Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia, 

b. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta, 

c. Okoliczności siły wyższej, 

 

8. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO 

OGŁOSZENIE:  www.certech.com.pl zakładka Fundusze Europejskie oraz  

Baza Konkurencyjności nr ogł 1400: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/748 

 

9. TERMIN SKŁADANIA OFERT  

do dnia 20-03-2018 

 

 

10. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  

Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej lub mailowej  

Wymagane jest aby oferta : 

- była opatrzona pieczątką firmową wykonawcy, 

- zawierała adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,  

- była czytelnie podpisana przez wykonawcę wraz ze wskazaniem daty sporządzenia 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  

poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: P.T.H. CERTECH Spółka jawna Jan 

Kuca, Jerzy Motyka ul. Fabryczna 36, 33-132 Niedomice  

bądź mailowo na adres ewelina.zaleska@certech.com.pl  

Dla ofert przekazanych osobiście przesłanych pocztą/kurierem decyduje data wpływu do 

Sekretariatu mieszczącego się w siedzibie Firmy CERTECH  

Dla ofert wysłanych drogą mailową decyduje data wysłania maila na wskazany powyżej 

adres. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

http://www.certech.com.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/748
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ewelina.zaleska@certech.com.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Weronika Pyrek 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

+48 14 645 87 03 wew 308 

 

11. POWIĄZANIA OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE 

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, 

nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

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.   
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12. INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 

małopolskich MŚP. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 

   Z poważaniem 

Jerzy Motyka  

Współwłaściciel  

 

 

Załączniki 

 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym 

 Rysunek poglądowy stoiska  

 Wymiary stoiska  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/541810

