Znak postępowania: 24/16/08
Gdańsk, 01.10.2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
AssisTech Sp. z o.o. związku z realizacją projektu pt: „Internacjonalizacja AssisTech Sp. z o.o. poprzez
wprowadzenie produktu C-Eye na rynki międzynarodowe” w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.3
Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałania 3.3.3
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaprasza do złożenia oferty na organizację noclegów
oraz ubezpieczenie dla 2 uczestników targów, które odbędą się w dniach 13-16 listopada 2017 r.,
Düsseldorf (Niemcy).
I.

TRYB ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego (Zasada konkurencyjności)
Kody CPV:
55100000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe
66511000-5 – Usługi ubezpieczenia na życie
II.

PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJA

Przedmiotem zamówienia jest organizacja noclegów oraz ubezpieczenia dla uczestników wyjazdu na
targi MEDICA 2017 w Düsseldorf (D-40474 Düsseldorf, Am Staad) w Niemczech.
Zakwaterowanie w Düsseldorf w dniach 12-16.11.2017 r.
•
•
•

apartament dla 2 osób (pojedyncze łóżka) z łazienką;
lokalizacja: bliska odległość od targów z zapewnionym dobrym dojazdem i łącznością
bezpośrednio z transportem publicznym, nie więcej niż 10 km od targów MEDICA 2017;
wycena powinna zawierać całkowity koszt noclegów.

Ubezpieczenie dla 2 uczestników targów na terenie Niemiec w okresie 12-16.11.2017 r.
•
•
•

ubezpieczenie dla 2 uczestników targów na terenie Niemiec w okresie 12- 16.11.2017
zakres ubezpieczenia powinien obejmować minimum: koszty leczenia, następstwa
nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną, bagaż podróżny
minimalna sumaryczna wartość ubezpieczenia powinna wynosić 200 000 PLN

III.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność
gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną,
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bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do
CEIDG/KRS) mających w zakresie działalności gospodarczej między innymi usługi określone
w przedmiocie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny
spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według
formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie weryfikacji poprzez wgląd do CEIDG/KRS lub
analizy złożonych przez Oferenta dokumentów, w szczególności załączonego dokumentu
rejestrowego Oferenta.
2. Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci, którzy przedstawią oświadczenie o braku
występowania powiązań pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem.
Podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo, nie może
ubiegać się o zamówienie.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa,
• 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.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny
spełniania przez Oferenta wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według
formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie analizy złożonych przez Oferenta dokumentów,
w szczególności oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
3. W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, wykazów lub dokumentów,
o których mowa w pkt. III.1-III.2 lub w przypadku załączenia ich w niewłaściwej formie lub
niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferta wniesiona z takimi
wadami będzie odrzucona. Powyższy zapis nie dotyczy pkt.III.1, gdy wymagany dokument
można pobrać z ogólnodostępnej bazy KRS lub CEIDG.
4. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
IV.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III Zapytania Ofertowego,
obejmuje poniżej zdefiniowane w pkt IV.2-IV.3
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2. W celu potwierdzenia spełniania przez Oferenta warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą (Pkt. III.1) Oferent
załącza dokument rejestrowy. Powyższy zapis nie ma zastosowania, gdy wymagany dokument
z pkt. III.1 można pobrać z ogólnodostępnej bazy KRS lub CEIDG.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Oferenta warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego powiązania kapitałowego lub osobowego (pkt. III.2), Oferent przystępujący do
postępowania zobowiązany jest podpisać w ramach swojej oferty (Załącznik nr 3) oświadczenie
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Oferentem a Zamawiającym.

V.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na
adres:
AssisTech sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
lub
na adres e-mail:
kontakt@assistech.eu (skan wypełnionych i podpisanych załączników)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2017 r.
2. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
VI.

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi
kryteriami:
A – kryterium „cena” – brana pod uwagę jest cena netto – waga kryterium 70 %
B – kryterium „odległość od targów” – najwyższą liczbę punktów w danym kryterium otrzyma
Oferent, który zaproponuje miejsce zakwaterowania w obiekcie położonym w najbliższej
odległości od miejsca organizacji targów – waga kryterium 30%
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów, obliczanych według wzoru:
Oferent proponujący najniższą cenę otrzyma maksymalnie 70 punktów i zostanie uznana za
najkorzystniejszą w ramach tego kryterium. Oferty proponujące wyższą cenę otrzymają odpowiednio
mniej punktów, obliczonych w następujący sposób:
A = (C : Co) x 100 x 0,70, gdzie:
A – to liczba otrzymanych punktów przez danego Wykonawcę w kryterium „cena”,
C – to najniższa cena oferty spośród wszystkich nadesłanych ofert (najniższa łączna wartość
netto),
Co - to cena oferty (łączna wartość netto) oferowana przez danego Wykonawcę.
Bliskość do terenów targowych MEDICA 2017:
Sposób oceny jakości:
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Oferta proponująca najbliższą odległość od terenów targowych otrzyma maksymalnie 30 punktów
i zostanie uznana za najkorzystniejszą w ramach tego kryterium. Oferty proponujące większą odległość
otrzymają odpowiednio mniej punktów, obliczonych w następujący sposób:
B = (C : Co) x 100 x 0,30, gdzie:
B - to liczba otrzymanych punktów przez danego Oferenta,
C - to oferowana najbliższa odległość miejsca zakwaterowania od terenów targowych
Co - to odległość miejsca zakwaterowania od terenów targowych oferowana przez danego
Oferenta.
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów P = A + B.
P – łączna liczba punktów przyznana rozpatrywanej ofercie.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą Ofertę z najniższą ceną oraz lokalizacją z najbardziej
przystępnym dojazdem i bliską odległością od targów.

VII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta (załącznik nr 1) oraz dokumenty z nią związane powinny być sporządzone wyłącznie
w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać załącznik nr 2, załącznik nr 3 oraz dokument rejestrowy
w przypadku, gdy nie będzie on możliwy do pobrania z ogólnodostępnej bazy.
3. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu Wykonawcom kosztów ofertowania.
VIII.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia do: 31.10.2017

IX.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena musi być wyrażona w polskich złotych cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego
podatku VAT. W przypadku podania ceny w walucie innej niż PLN do przeliczenia wartości
oferty zastosowany będzie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego
dzień sporządzenia protokołu – wyboru oferty). Cena może być tylko jedna za oferowany
przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
X.
SPOSÓB ZAPŁATY
1. Sposób płatności: przelew.
XI.
TERMIN I WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Zakres prac określony w niniejszym Zaproszeniu zostanie zlecony Wykonawcy, którego
oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Zlecenie nastąpi w sposób i w terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysłania do Oferentów dodatkowych pytań
uszczegóławiających za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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