
                                       

 

                        
 

Zapytanie ofertowe nr 1143519 
 

 
 

 W związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie Spółki M-TECH na nowe międzynarodowe 

rynki perspektywiczne ( USA; Meksyk; Australia; RPA i Rosja ) oraz wzrost sprzedaży na rynki 

europejskie, w szczególności poprzez wypromowanie nowego produktu Retrofity M-Tech Platinum 

typów C5W, W5W” w ramach podziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK 

PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, firma M-Tech 

zaprasza do złożenia oferty na: 

 

Zabudowę stoiska na targi branżowe AAPEX Las Vegas.  

Zamawiający: 

 

M-Tech Poland Sp. z o.o. 

Portowa 8b 

44-100 Gliwice 

NIP 6452532997 

 

Tryb zamówienia: 

 

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego. (Zasada konkurencyjności)   

 

Przedmiot i opis zamówienia 

KOD CPV –  39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z 

wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące 

Usługa zabudowy stoiska na 30m2 z montażem dn. 28.10.2018 godz: 8:00 oraz demontażem 1.11.2018 

godz. 22:00. 

Stoisko powinno zawierać: 

- zabudowę wg projektu (przykładowa realizacja wg. Załącznika) 



                                       

 

- wykładzinę: 

- rodzaj wykładziny: igłowana 

- właściwości antypoślizgowe: TAK 

- runo: 100%PP 

- Waga runa: 650g/m2 

- wysokość runa: 3mm 

- wysokość całkowita: 5mm 

- kolor: Popielaty 

- 3 witryny o wymiarach 90x45x190 cm, cało szklane z oświetleniem bocznym dwustronnym.  

- 4 fotele 

- stolik do rozmów typu hoker z 4 krzesłami 

- stojak na ulotki 

-pomieszczenie gospodarcze 

 

Warunki składania ofert:  

Oferty można składać mailowo przesyłając na adres: j.skotnicka@m-tech.pl lub osobiście dostarczając 

na adres M-Tech Poland Portowa 8 b 44-100 Gliwice w terminie do 24.10.2018.  Za termin dostarczenia 

oferty rozumie się termin wpływu oferty na adres poczty elektronicznej lub dostarczenia do siedziby 

firmy. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.  Wykonawcy przygotują i przedstawią 

swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz  z załącznikami. Oferta powinna być 

sporządzona w języku polskim na wzorze zwartym w załączniku nr 1.  Składający ofertę winien 

oznaczyć termin ważności oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym 

postępowaniu. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i 

skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć 

podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę. 



                                       

 

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (podpis i pieczątka) przez Wykonawcę zgodnie z 

zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę 

upoważnioną do  składania oświadczeń woli w jego imieniu.  Koszty przygotowania oferty ponosi 

Wykonawca. 

Wykluczenia:  

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane 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: 

I. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

II. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji 

III. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

IV. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Harmonogram realizacji:  

Montaż dn. 28.10.2018 godz: 8:00 oraz demontażem 1.11.2018 godz. 22:00 

Kryteria oceny oferty:  

W ramach tego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie 

wymagania. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta, która nie podlega wykluczeniu, 

zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia oraz ma najniższą cenę.   Zamawiający udzieli 

zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu 

ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując 

najwyższą liczbę punktów.  Punkty będą obliczane jako stosunek najniższej ceny do ceny analizowanej 

oferty x 100 pkt.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 

że złożone zostały oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert  dodatkowych. 

Z zastrzeżeniem, iż Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych  niż 



                                       

 

zaoferowane w pierwotnych ofertach. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania 

bez podania przyczyny. 

Informacje dodatkowe: 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia wykonawcy karą umowną w przypadku 

niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w wysokości 

100 % wartości zamówienia powiększone o koszty związane z rezygnacją z miejsca wystawienniczego 

oraz kosztami pobocznymi ( jednak nie więcej jak 300% wartości zamówienia ) oraz  30% wartości 

zamówienia za każda godzinę opóźnienia 

                                        

 

 


