Strzelno , 29.04.2016 r.
Dane Zamawiającego:
1. FATPOL TOOLS
2. Powstania Wielkopolskiego 1
88-320 Strzelno
3. NIP 5571697014
4. e-mail: banasik@fatpol.pl
5. Tel.: 52 318 94 07

ZAPYTANIE OFERTOWE
FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na sprzedaż powierzchni
wystawienniczej na targach EUROTOOL odbywających się w dniach 18-20 października 2016
r. w Krakowie:
Kod CPV:
79956000-0
I. OPIS PREDMIOTU ZAMÓWIENIA
Stoisko o powierzchni 65m2, narożne, niezabudowane, w hali.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Oferty należy obligatoryjnie składać na wzorze stanowiącym załącznik 1 do zapytania
ofertowego.
3. Czas związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
4.Wykonawca złoży oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do
Zamawiającego, które stanowi element wzoru oferty.
5. Oferty mogą być składać tylko w języku polskim.
6. Ofertę cenową należy przedstawić w walucie polskiej .
7. Oferta cenowa musi zawierać: cenę netto, cenę brutto, wartość podatku VAT.
8. Dopuszcza się wystawianie faktur zaliczkowych i częściowych przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego.
III. 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
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1)
2)
3)
4)

uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia oświadczenia w
treści oferty.
IV. KRYTERIA OCENY OFERTY:
RAZEM max. 100 pkt. = max. 90 pkt. w kryterium najniższa cena netto

+ max. 10 pkt. w kryterium termin płatności.
A. Kryterium najniższa cena netto oznacza:
Cena netto oferty najtańszej
-----------------------------------------x 90 pkt.
Cena netto oferty badanej
Jeśli warunkiem uczestnictwa w targach w charakterze wystawcy jest wniesienie dodatkowy opłat
(np. rejestracyjnych, typ stoiska), to należy je doliczyć do kwoty łącznej oferty. Poszczególne
składniki ceny będą wyszczególnione na fakturze.
B. Kryterium termin płatności oznacza:
Zamawiający przy ocenie powyższego kryterium przyjmie następującą punktację:
Termin płatności 1-7 dni – 0 pkt,
Termin płatności 8-13 dni – 5 pkt.,
Terminu płatności co najmniej 14 dni i więcej – 10 pkt.
Zamówienie udzielone zostanie podmiotowi, który uzyska w wyniku oceny dwóch kryteriów
najwyższą liczbę punktów.
V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
do 06.05.2016 r.
liczy się data wpływu do Fatpol Tools Sp. z o.o.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy wypełnić formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego zapytania.
Dopuszczalne sposoby dostarczenia oferty:
a. Poczta tradycyjna:
ul. Powstania Wlkp. 1 88-320 Strzelno
b. Poczta elektroniczna e-mail:
banasik@fatpol.pl
c. Osobiście:
d. ul. Powstania Wlkp. 1 88-320 Strzelno
VI. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
VII. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady
konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te
zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
VIII. INFORMACJE KOŃCOWE
1. Pytania dotyczące przedmiotowego postępowania należy kierować do: Dyrektora Marketingu
Łukasza Banasika
2. W przypadku uzyskania dofinansowania wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu
„Bydgoski Klaster Przemysłowy LIDEREM EKSPORTU – wsparcie międzynarodowej

ekspansji branży narzędziowo-przetwórczej” realizowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej www.fatpol.pl w dniu 2904-2016
4. Informacji w sprawie przedmiotowego postępowania udziela: Dyrektor Marketingu Łukasz
Banasik
ZAŁĄCZNIK 1: Formularz ofertowy

…………………………………………….
Podpis osoby zatwierdzającej

ZAŁĄCZNIK 1: Formularz ofertowy

OFERTA SPRZEDAŻY POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ NA TARGACH EUROTOOL KRAKÓW 2016
(18-20.10.2016)
........................................................
………………………………………………………
………………………………………………………
(nazwa, adres i NIP firmy)
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(imię i nazwisko, telefon, e-mail osoby do kontaktu)
SKŁADAMY NASTĘPUJĄCĄ OFERTĘ W ZAKRESIE:
A. Kryterium najniższa cena netto
POWIERZCHNIA:
CENA NETTO: ………………………………………………………..
CENA BRUTTO:………………………………………………………
W TYM VAT: …………………………………………………………
DODATKOWE SKŁADNIKI (jeśli dotyczy)1:
CENA NETTO: ………………………………………………………..
CENA BRUTTO:………………………………………………………
W TYM VAT: …………………………………………………………
CENA ŁĄCZNA:
CENA NETTO: ………………………………………………………..
CENA BRUTTO:………………………………………………………
W TYM VAT: …………………………………………………………

B. Kryterium termin płatności
Lp.

Termin płatności

1.

Termin płatności dokumentów 1-7 dni

2.

Termin płatności dokumentów 8- 13 dni

3.

Termin płatności dokumentów księgowych co najmniej 14 dni i więcej

1

W przypadku większej liczby dodatkowy składników ceny pozycję tę należy powielić

Zaznacz
odpowiednie

 0 pkt.
 5 pkt.
 10 pkt.

OŚWIADCZAMY, IŻ:
1. Nie jestem(eśmy) powiązani 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 przeprowadzaniem
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,
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.
2. Jestem/Jesteśmy podmiotem upoważnionym do sprzedaży powierzchni wystawienniczej na targi
Eurotool 2016 w Krakowie (18-20.10.2016).
3. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
4. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy (zlecenia) na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

………………………………………………..
Podpis/y i pieczęć/ci oferenta, data

