
                                       

 

                        
 

Zapytanie ofertowe nr 1108256 
 

 
 

 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: 

 

Transport eksponatów na targi branżowe odbywające się w Birmingham w Wielkiej Brytanii 

w terminie 05- 07.06.2018 

 

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 –  60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 

Przedmiotem zamówienia jest transport eksponatów. Eksponaty zapakowane w 8 skrzyni o 

wymiarach 97cm. x 114cm. wys. 223cm i łącznej wadze 2000 kg. Wymagania: - Załadunek pod 

siedzibą firmy M-Tech w Gliwicach - Transport eksponatów na trasie Gliwice - Birmingham - 



                                       

 

Przetrzymanie eksponatów w Birmingham - Transport pod stoisko (dostarczenie pod wskazane 

miejsce stoiska) - Rozładunek dn. 04.06.2018r. o godz. 9:00 - odebranie pustych opakowań 

trwałych - Przechowanie opakowań trwałych na okres targów - Załadunek pod stoiskiem dn. 

07.06.2018 godz. 22:00 - Transport na trasie Birmingham - Gliwice - Rozładunek pod siedzibą 

firmy M-Tech. 

Harmonogram realizacji:  

- Załadunek pod siedzibą firmy M-Tech w Gliwicach  

- Rozładunek dn. 04.06.2018r. o godz. 9:00 w Birmingham  

- Załadunek pod stoiskiem dn. 07.06.2018 godz. 22:00  

- Rozładunek pod siedzibą firmy M-Tech. 

 

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 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. 

Beneficjent dopuszcza zmianę harmonogramu realizacji zamówienia. 

                                        

 

 


