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Gdaisk, 20L9-0t7-02

CREME CYCLES Sp. z o.o Sp. k.

Ul. Uphagena 15

80-237 Gdafrsk

NIP: 9571028195

ZAP\TANIE iOFERTOWE NR I/CREME/PBEI 2OI8

W zwiqzku z realizacjq projektu nr UDG-PBE.oz.zot$lljoi pt. ,,Rozw6i morki CREME poprzez udziol w miqdzynorodowej imprezie
torgowef' w ramach projektu grantowegc) ,,Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w
wojew6dztwie pomorskim" wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa pomorskiego na lata 210!14-

2020 wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracam siq z pro6bq o przedstawienie
oferty cenowej na: wynaiem powierzchni urystawienniczej oraz wynajem, montai i demontai spersonalizowanej zabucloruy
targowej stoiska podczas imprezy EuroBike 11019 (1 usl.)

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiqkszenie rozpoznawalno6ci marki Creme Cycles oraz wej6cie na rynki perspektywiczne, na kt6rych rrarka
do tej pory nie byta obecna lub sprzeda2 ksztattujre siq na niskim poziomie. Realizacja projektu przyczyni siq do nawiqirania
nowych kontakt6w handlowych, co bqdzie mialo be:zpo5rednie przelo2enie na wzrost rozpoznawalno5ci marki Creme Cycles na
rynkach zagranicznych, a tak2e wzrost przychrrd6w ze sprzeda2y eksportowej.
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I OPIS PRZEDMTOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO (ZAM6WIENIA PUBTICZNEGO}:

Wynajem powierzchni wystawienniczej or,az wynajem, montai i demontai spersonalizowanej zabudowy targowej stoir;ka
podczas imprezy EuroBike 2019 (1 ust.)
Kod CPV:

79956000-0 Uslugi w zakresie organizacji targ6w i wystaw
7993 1000-9 Ustugi dekoracji wnqtrz
39154000-6 Sprzet wystawowy

Przedmiotem zam6wienia jest wynajem prowierzchni wystawienniczej (48 m2l oraz wykonanie, monta2 oraz demonlazzabudowy stoiska targowego w wyznaczonyrn miejscu oraz terminie:

Miejsce:

Friedrichshafen, Niemcy, impreza targowa EtTROBIKE 2019
Termin monta2u zabudowy: 03.09.2019
Termin demonta2u zabudowy: 08.09.2019

Opis szczeg6towy:
o Powierzchnia wystawiennicza - 6,4 rn x 7,5 m = 4g m2
r Zabudowa stoiska skladajqca siq z 6 ekspozytordw o wymiarach - wysoko5i 2800 mm, szeroko5d 1900 mm, glqbqkq5i

1500 mm. Pojedynczy ekspozytor skladajqcy siq z 3 schod6w o wysoko5ci odpowiednio 1500 mm, 1000 mm oraz: 500
mm oraz szerokoSci 1900 mm, umo2liwiajqce ekspozycjq rower6w,

o Stoisko zbudowane z ptyty meblowe.i 18 mm laminowanej.
r Podloga targowa panelowa biala na catej powierzchni stoiska.
o oiwietlenie targowe podwieszane nad stoiskiem na konstrukcji estradowej.
o Zaaran2owana przestrzed handlowa: st6t x2, hokery x6

' Wyklejenie ekspozytor6w drukiem solventowym na folii samoprzylepnej laminowanej,
o Wliczone w cenQ uslugi koszty obslugi stoiska oraz oplaty rejestracyjnej.

Maksymalny termin realizacji umowy: 08.09.11019 r
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II OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERW

7. oferta powinna zostai sporzqdzona w jqzyku polskim na formularzu oferty wg wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 1 do
zapytania ofertowego [zawierai co najmniej: pelnq nazwq, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz adre:; e-
mail oferenta; datq wystawienia oferty; kosztorys ofertowy (cenq netto i brutto) - w przypadku cen podanycfr w
walucie obcej zostanq one przeliczone po Srednim kursie NBP z dnia poprzedzajqcego rozstrzygniqcie postgpovrania;
termin waino6ci oferty od ustalonej daty sktadania ofert _ 30 dni; czytelny (lub opisany pieczqciami imiennymi) podpis
przedstawiciela przedsiqbiorstwa, pieczAtka firmowal.

2' oferent ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oraz zlo2eniem oferty. Nie jest dopuszczalne skiadanie olert
czq5ciowych oraz wariantowych.

3. Oferent dostarczy ofertq sporzqdzonq zgodnie z punktem ll oraz w terminie okre6lonym w punkcie V.

III WARUNKI UDZIAIU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA ICH OCENY
NIE DOTYCZY

IV INFORMAOE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

Wykluczeniu z postepowania podlegajq oferenci powiqzani osobowo lub kapitalowo z Zamawiajqcym. przez powiqzania
kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiqzania miqdzy beneficjentem (Zamawiajqcym) lub osobami upowa2nio,ny,mi
do zaciqgania zobowiqzai w imieniu beneficjenta lub osobami wykonujqcymi w imieniu beneficjenta czynno6ci zwiqzanc, z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq (Oferentem), polegajqce w szczeg6lno6ci na:

a) uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6fki osobowei;
b) posiadaniu co najmniej !0% udzial6w lub akcji, o ile ni2szy pr6g nie wynika z przepis6w prawa;
c) petnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, pelnomocnika;
d) pozostawaniu w zwiqzku maf2efskim, w stosunku pokrewiedstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiefrst,wa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunek braku powiqzad kapitalowych i osobowych zostanie spetniony, je5li oferent przedstawi o6wiadczenie zgodnie ze
wzorem bqdqcym czq6ciq formularza oferty. Ocena zostanie dokonana poprzez analizq oSwiadczenia (podpis poo
o5wiadczeniem oznacza spelnienie warunku).

V TERMIN SKTADANIA OFERT

t. Ofertq nale2y dostarczyi na adres korespondencyjny CREME CYCLES Sp. z o. o. Sp. k. ul. Uphagena 16,80-237 Gda6sk,
osobi5cie (od poniedziatku do piqtku w godzinach 09:00 - 16:00) lub pocztq tradycyjnq (liczy siq data i godzina wplywu
oferty) lub przeslad skan poprawnie wypetnionego, zaparafowanego i podpisanego formularza oferty z zalqcznikarni na

adres e-mail:

2. Termin skfadania ofert uplywa w dniu 2019-07-10 o godzinie 10:00. Po uplywie wskazanego terminu oferty nie bqoq
rozpatrywane. Ocena ofert nastapi w dniu 2019-07-10 o godzinie 10:01 w siedzibie Zamawiajqcego. Informar:ja o
wyniku postepowania umieszczona zostanie na stronie internetowej Zmawiajqcego (niezwtocznie po wyborze
dostawcy). Na wniosek podmiotu, kt6ry zto2yl oferte, istnieje mo2liwoSi wglqdu do protokolu wyboru oferty.

3. W toku oceny ofert Zamawiajqcy mo2e 2qda6 od Oferent6w wyja6nieri oraz uzupelnieri dokument6w (nieprzekraczarny

termin na zfo2enie pelnych wyja5niefi lub uzupetniefi to 3 dni robocze od daty przesfania pisma drogq elektronicznql -
pod rygorem odrzucenia oferty),

VI OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY, KRYTERIA WYBORU OFERT, KRYTERIA OCENY

1' Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poni2ej. Spos6b wyliczenia punkt6w nastEpi przy zastosowaniu
poniiszych wzor6w oraz wytycznych :

a)

Punktacja za cene bqdzie obliczana na podstawie wzoru:

Cnxwaga
Pr = x100

Cn

P1-otrzymanepunkty
C I - cena netto oferty najkorzystniejszej
C n - c€ho netto oferty rozpatrywanej

2' Zamawiajqcy dokona oceny ofert na podstawie wynikdw osiqgniqtej liczby punkt6w wyliczonych w oparciu o powy2sze
kryteria i ustalonq punktacjq do 100 pkt,
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3. llo6ci punkt6w za poszczeg6lne kryteria zostanQ zsumowane i bqdq stanowii kodcowq ocenq oferty. Za najkorzystniejszq
zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwiqkszq ilo5i punkt6w.

4. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty opublikowano na stronie internetowej pod adrr:sgm:

VIIZAWARCIE UMOWY:

1. 0 wynikach oceny ofert zostana poinformowani wszyscy Oferenci, kt6rzy zloiyli w wymaganym terminie ofertq (na
podany w ofercie adres e-mail). Oferent, kt6ry wygra konkurs ofert zobowiqzany bqdzie do zawarcia umowy w terminie
okre5lonym przezZamawiajacego, nie p62niej ni2 przed upfywem terminu zwiqzania ofertq na warunkach oOr"g;enrycn
w ofercie.

2' Zaproponowane w ofercie warunki zostanE uwzglqdnione w Umowie. Mo2liwa bqdzie zmiana warunk6w umowy:
a) w przypadku, gdy nastqpi zmiana powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa w zakresie majqcym

wptyw na realizacjq przedmiotu umowy;
b) dzialania sify wy2szej za kt6re uwa2a siq zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, wystepujEce po zawarciu

umowy, a kt6rych Strony nie byty w stanie przewidzied w momencie jej zawarcia i kt6rych zaistnienie lub
skutki uniemo2liwiajq wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

3. JeSli oferent, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyli siq od zawarcia umowy, Zamawiajqcy wybierze qfertq
najkorzystniejszq spo5r6d pozostatych, zlo2onych ofert,

VIII POZOSTATE INFORMACJE:

1. zapytanie ofertowe mo2e zostai zmienione przed uplywem terminu sktadania ofert przewidzianym w zapytarriu
ofertowym. W opublikowanym zapytaniu ofertowym uwzglqdniona zostanie informacjq o zmianie. Informacja ta bqdzie
zawieraf co najmniej: datq upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a tak2e opis dokonanych zrnian.
Zamawiajqcy przedtuiy termin skfadania ofert o czas niezbqdny do wprowadzenia zmian w ofertach, je2eli jest to
konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian,

2. Niniejsze postqpowanie nie jest prowadzone w oparciu o Ustawq zdnia2g stycznia 2OO4r. prawo Zam6wiei publicz:nych
(z p6Ln. zm.), dlatego nie jest mo2liwe stosowanie Srodk6w odwotawczych okre3lonych w tej Ustawie.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do anulowania lub nierozstrzygniqcia postepowania w przypadku wystqprierria
istotnych wad w zapytaniu ofertowym uniemoZliwiajqcych poprawny wyb6r oferenta; odrzucenia wszystkich ofert; g;oy
cena oferty najkorzystniejszej bqdzie wy2sza od kwoty, kt6rq Zamawiajqcy przeznaczyl na realizacjq umowy (kwota ta
zostanie odczytana w dniu 2019-07-10 o godzinie 10:01 przed przystqpieniem do oceny ofert, w siedlzi5ie
Zamawiajqcego) chyba 2e podejmie decyzje o zwiqkszeniu tej kwoty, a tak2e w przypadku, gdy nie otrzyma
dofinansowania ze Srodk6w UE,

4' Do kontaktu z dostawcami (w tym udzielenia szczeg6lowych informacji dotyczqcych przedmiotu zam6wienia)
upowa2niony jest Maciej Kempa, tel. 601830799 adres e-mail:

Z powa2aniem,

Zawiero zolqcznik: formulorz oferty (zalqcznik nr 7)

CREME CYCLES
sPot(A z 06RANrc40NA 0Dp0\/,/rEDZrALNoSCrA SP.N:.

80-237 Cdafisk, ut. Uphagena 16
l'.llP: 957-1 02-81-95 REGON: 220885979

<ry"^ U'W''lsL^'
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Zatqcznik nr 7 do zopytonio ofertowego/forntulorz oferty

(miejscowoSi, data)

(nazwa, adres, NlP, adres e-mail)

Creme Cycles Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Uphagena 16

80-237 Gdahsk

NIP: 9571028195

e-mail:

OFERTA

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR I/CREMEIPBEI2OLS dotyczEce projektu nr UDG-PBE.O2.2OLglLO6 pt. ,,Rpzw6j
morki CREME poprzez udziol w miqdzynorodowej imprezie torgowel' w ramach projektu grantowego ,,pomorski Brol<er
Eksportowy' Kompleksowy system wspierania eksportu w wojewddztwie pomorskim" wsparcie dotacyjne Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wsp6ffinansowanego ze Srodk6w Europejskiergo
Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracam siq z pro5bq o przedstawienie oferty cenowej na: Wynajem powierzclrni
wystawienniczei oraz wynaiem, montai i demontai spersonalizowanej zabudowy targowej stoiska podczas imprezy EuroBiike
2019 (1 usl.)

Oferujq realizacjq przedmiotu zam6wienia zgodnie z opisem i warunkami przedstawionymi w ZApyTANIU OFERTOWYnI NR

1/CREME/PBE/2018 zgodnie z poniZszq ofertq:

a) Cena

Termin wa2no5ci oferty: 30 dni kalendarzowych od ustalonej daty skladania ofert

Wynajem powierzchni wystawiennic zej or az wynajem, montaz

i demonta2 spersonalizowanej zabudorltry targowej stoiska

podczas imprezy EuroBike 2019 (1 ust.)
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1' oswiadczam, i2 oferowany przedmiot dostawy spetnia wymagania okre6lone przedmiotem zapytania ofertowego,

(podpis)

oSwiadczam, i2 nie jestem powiEzany osobowo lub kapitafowo z Zamawiajqcym. Przez powiqzania kapitatowe lub osobowe
rozumie siq wzajemne powiqzania miqdzy beneficjentem (Zamawiaiqcym) lub osobami upowainionymi do zaciqgania
zobowiqzaf w imieniu beneficjenta lub osobami wykonyjqcymi w imieniu beneficjenta czynno5ci zwipzane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq (Oferentem), polegajqce w
szczeg6lnoSci na:
a) uczestniczeniu w spdlce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub spdlki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziaf6w lub akcji, o ile ni2szy pr6g nie wynika z przepis6w prawa;
c) pelnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, petnomocnika,
d) pozostawaniu w zwiqzku maliedskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiedstwa

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

(podpis, pieczqtka fi rmowa)
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