
                       

PRZEDMIOT ZADANIA:  Organizacja wystawiania się INTUSEAL sp. z o.o. na targach FIREX w 
Kairze (Egipt) w okresie 03–05 XI 2019r.  

CPV:  79956000-0  Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw) 

Data publikacji zapytania na stronie www.intuseal.com: 05.08.2019r. 

Termin upływu składania ofert: do dnia 15.08.2019r. 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferty należy składać pisemnie lub elektronicznie (do wyboru przez Oferenta , obie formy 
równoważne). 
PISEMNIE: dostarczenie (w dowolny sposób, np.: pocztą, kurierem , osobiście) pisemnej oferty na 
adres rejestrowy siedziby Zamawiającego: INTUSEAL sp. z o.o. ul. Kineskopowa 1, 05-500 
Piaseczno. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do 
upływu dnia składania ofert. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma 
data wpływu oferty do Zamawiającego (a nie np. data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską). 
ELEKTRONICZNIE: za skuteczne złożenie oferty zostanie uznany fakt nadesłania skanu oferty 
pocztą elektroniczną (dopuszczalne formaty skanów to: pdf lub jpg) na adres: oferty@intuseal.com 
 
Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie, jako spóźnione nie będą rozpatrywane. 
 
Oferty mogą być składane wyłącznie w języku polskim. 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:  Michał Czaiński; e-mail: oferty@intuseal.com 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Organizacja na rzecz Zamawiającego (tj. INTUSEAL sp. z o.o.) wystawienia się na targach FIREX w 
Kairze (Egipt)  w okresie 03–05 XI 2019r., obejmujące: 

- zakup powierzchni wystawienniczej nie mniejszej niż 9m2, 

- pomoc w zaplanowaniu oraz pokrycie kosztów zabudowy w/w powierzchni wystawienniczej, 

- zaproszenia umożliwiające wstęp na targi dla uczestników i jego gości (łącznie nie więcej niż 8 
osób). 

Miejsce realizacji zamówienia: Kair, Egipt. 

Przedmiot zamówienia 

Organizacja na rzecz Zamawiającego (tj. INTUSEAL sp. z o.o.) wystawienia się na targach FIREX w 
Kairze (Egipt)  w okresie 03–05 XI 2019r., obejmujące: 

- zakup powierzchni wystawienniczej nie mniejszej niż 9m2, 

- pomoc w zaplanowaniu oraz pokrycie kosztów zabudowy w/w powierzchni wystawienniczej, 



                       

- zaproszenia umożliwiające wstęp na targi dla uczestników i jego gości (łącznie nie więcej niż 8 
osób). 

MAKSYMALNA WARTOŚC ZAMÓWIENIA: 

Z uwagi na budżet zamawiającego oraz zastosowany tryb wyboru zamówienia, za ważnie złożone 
oferty w niniejszym postępowaniu będą traktowane wyłącznie oferty z wynagrodzeniem nie 
przekraczającym kwoty 50 000 zł ( bez  uwzględnienia w tej kwocie podatku VAT ). Oferty z 
wynagrodzeniem przekraczającym kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) 
, bez  uwzględnienia w tej kwocie podatku VAT  - będą uznawane za nieważne, a przez to będą 
automatycznie odrzucane i nie będą rozpatrywane. 

 

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE (osoby / podmioty zdolne do wykonania zamówienia) 

1.   Doświadczenie w zakresie organizacji odpłatnych usług turystycznych. 

2.  Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację z 

anglojęzycznymi kontrahentami. 

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania, jednakże 

wszelkich odpowiedzi będzie udzielał jedynie w miarę możliwości oraz pisemnie drogą 
elektroniczną na wskazany w zapytaniu adres mailowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia lub unieważnienia 
postępowania wszczętego wskutek opublikowania niniejszego zapytania ofertowego z 
ważnych przyczyn. 

Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia lub unieważnienia 
przedmiotowej procedury. 
 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Oferta zawierająca minimum : 
a) dane teleadresowe Oferenta, 
b) cenę łączną za realizację zadania w zł (brutto ale bez kwoty VAT) za wykonanie dzieła 

2. Oświadczenie Nr 1, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, 

zgodnie z definicją zamieszczoną w treści Zapytania, zgodnie z wytycznymi z pkt. Wykluczenia; 

3. Oświadczenie Nr 2 o posiadaniu WYMAGENEJ MINIMALNEJ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA 

wymienionego w treści Zapytania, zgodnie z wytycznymi z pkt. Wiedza i doświadczenie; 

Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty 
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. 



                       

Zamówienia uzupełniające: Nie dotyczy 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium: 
 
Kryterium Nr 1 –cena łączna za realizację zadania w zł (brutto ale bez kwoty VAT) za przedmiot 
zamówienia (waga 100 % oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem: 
P1 = (Cn / Cr) x 100 
gdzie: 
P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie 
Cn - najniższa cena łączna za realizację zadania w zł (brutto ale bez kwoty VAT) za przedmiot 
zamówienia ze wszystkich ofert  
Cr - cena łączna za realizację zadania w zł (brutto ale bez kwoty VAT) za przedmiot zamówienia w 
rozpatrywanej ofercie za przedmiot zamówienia 
100 – Waga kryterium 
 
Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego zespół oceniający. Maksymalną liczbę 
punktów 100 otrzyma najwyżej oceniona oferta z najniższą zaproponowaną ceną łączną za 
realizację zadania. 

Wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom 
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją: 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, 
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. 

Zamawiający 

Nazwa: INTUSEAL spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

Adres: Kineskopowa 1 , 05-500 Piaseczno 

Numer telefonu: +48 22 354 6964 

NIP: 5223031827 


