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Gorzów Wielkopolski, dnia 03.01.2018 

HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy  

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

Ul. Strażacka 77A 

66-400 Gorzów Wielkopolski  

 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/T/2018  

dot. budowy stoiska wystawienniczego na targi Budma 2018 

 

W związku z realizacją projektu pt. „Intensyfikacja działalności eksportowej firmy HAJDUK poprzez 

wdrożenie działań zaplanowanych w Strategii rozwoju przedsiębiorstwa” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 1.4.1, firma HAJDUK Agnieszka i Dariusz 

Nasińscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. działając zgodnie z zasadą uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie zgodne z zasadą 

konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego dot.:  

 

Zakupu usługi: zaprojektowania, wykonania zabudowy wraz z montażem i demontażem 
stoiska wystawienniczego podczas targów Budma 2018 

 

INFORMACJE O OGŁOSZENIU 

 

1. Termin składania ofert: 12.01.2018 

Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 

Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert będą odrzucone. 

 

2. Nazwa zamawiającego: HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy, sp. z o.o. sp. k. 

 

3. Miejsce i sposób składania ofert: 

a. osobiście w siedzibie firmy: ul. Strażacka 77A, 66-400 Gorzów Wielkopolski,  

b. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy:  ul. Strażacka 77A, 66-400 

Gorzów Wielkopolski.  

c. pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@hajduk.com.pl 

 

Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty dostarczone 

Zamawiającemu po terminie składania ofert będą odrzucone. 

 

4. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: biuro@hajduk.com.pl 

 

5. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Szymczak 

 

6. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: 

a. Zakup usługi: zaprojektowania, wykonania zabudowy wraz z montażem i 

demontażem stoiska wystawienniczego podczas targów Budma 2018 

 

mailto:biuro@hajduk.com.pl
mailto:biuro@hajduk.com.pl


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

7. Kategoria ogłoszenia: usługi 
 

8. Podkategoria ogłoszenia: usługi inne 

 

9. Miejsce realizacji zamówienia: Polska. 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Cel zamówienia 

a. Skuteczne zrealizowanie projektu i osiągnięcie jego celów i wskaźników. 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

a.  Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup usług z zakresu 

wykonania projektu stoiska wystawienniczego wraz z jego montażem i 

demontażem w związku z udziałem firmy HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w targach - BUDMA 2018 w 

Poznaniu w terminie od 30.01.2018 do 02.02.2018. Oferta powinna zawierać koszt 

projektu, wykonania i montażu oraz demontażu stoiska wystawienniczego zgodnie z 

przedstawionymi parametrami technicznymi: 

 

DANE TECHNICZNE STOISKA 
a) Rzut boczny:  
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b) Rzut z góry: 
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c) Materiały i wyposażenie stoiska 

 Podłoga - wykładzina dywanowa w kolorystyce beżu lub szarości. 

 Ściany zewnętrzne - płyta malowana, wydruk dwustronny na siatce zgodnie z 
załączonym rzutem. 

 Ściany działowe – ścianka na wysokość 150 cm dzieląca podest środkowy „wyspę”, 
-  dwie ścianki z płyty malowanej o gr. 10 cm szer. 140 cm i wys. 200 cm 

dostawione na końcach podestu środkowego. 
 

 Pomieszczenie gospodarcze  
o Powierzchnia zabudowy - 4,5 m2 wyposażone w regały na materiały reklamowe, 

wieszak na ubrania. 
 

 Podesty ekspozycyjne: 
o Dwa podesty o szerokości 70 cm i wysokości 20 cm  dla 10 szt. wkładów 

kominkowych o wadze ~400 kg / szt.  
o podest środkowy „wyspa” o wymiarach 200 cm x 140 cm x 20 cm dla 4 szt. wkładów 

kominkowych  o wadze do 400 kg/szt., przedzielony ścianką,  
 

 Oświetlenie: 
o Punktowe oświetlenie logotypów oraz eksponatów, nastrojowe oświetlenie części 

gastronomicznej.  
 

 Znaki i logotypy: 
o logo firmy przestrzenne - plexi na dystansach – 5 kpl.  
o złoty medal jakości - grafika płaska wyklejana - 3 szt, 
o złoty medal MTP - grafika płaska wyklejana - 3 szt.  
o znak ekoprojekt - grafika płaska wyklejana -  2 szt. 
o adres strony internetowej www.hajduk.eu, grafika płaska wyklejana – 3 szt. 
o tablica informacyjna EU - grafika płaska wyklejana – 1 szt. 

 

 wyposażenie dodatkowe: 
o Lada barowa dwupoziomowa - wyposażona w półki – płyta malowana + laminat 
o Urządzenie do nalewania piwa 
o mikrofalówka 
o Zestaw naczyń (szklanki do napojów, drinków, filiżanki do kawy, łyżeczki) – 12  szt. 
o Czajnik  
o Stolik wysoki – 6 szt. 
o Hokery – 28 szt. 
o Sofa skórzana – 2 szt. 
o Ława kawowa – 1 szt. 
o Donica z roślinnością dekoracyjną – płyta malowana - 1 kpl. 
o Telewizor LCD 42’ z możliwością odtwarzania plików video – 2 szt. 

 
d) Kolorystyka stoiska 

Odcienie beżu lub szarości. 

 

3. Kody CPV 

79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów. 

 

http://www.hajduk.eu/
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4. Harmonogram realizacji zamówienia:  

a. Montaż -  stoisko musi być gotowe (zmontowane na targach) do dnia 29.01.2018 r. 

do godz. 22 czasu lokalnego.  

b. Demontaż stoiska może nastąpić nie wcześniej niż w dniu 02.02.2018 r. od godziny 

17. 

 

5. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (na podstawie oświadczenia 

będącego elementem formularza ofertowego). 

 

6. Wiedza i doświadczenie 

a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim 

doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje 

odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie 

niezbędne do wykonania zamówienia (na podstawie oświadczenia będącego 

elementem formularza ofertowego). 

 

7. Potencjał techniczny 

a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania 

zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających 

odpowiedni potencjał niezbędny do wykonania zamówienia (na podstawie 

oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego). 

 

8. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia (na podstawie oświadczenia będącego elementem 

formularza ofertowego). 

 

9. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

a. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia we wskazanych terminach (na podstawie oświadczenia 

będącego elementem formularza ofertowego). 

 

10. Dodatkowe warunki 

a. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające 

pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.  

b. Termin ważności oferty: minimum 14 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
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c. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje zamawiającego do żadnego 

określonego działania.  

d. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje zamawiającego do 

akceptacji oferty, w całości lub części. 

e. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty 

czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i 

dostarczeniem oferty. 

f. Zamawiający  zastrzega sobie prawo w każdej chwili do anulowanie/zmian całości 

lub części zapytania ofertowego. 

g. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

h. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty. W każdym 

czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie 

przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

i. Podana oferta cenowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie oferent z tytułu 

należytej realizacji zamówienia. 

 

11. Warunki zmiany umowy 

a. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, a także zdarzeń losowych lub wystąpienia okoliczności 

niezależnych od Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć na etapie 

przygotowania postępowania ofertowego. 

b. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału 

w targach lub działania siły wyższej. 

c. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 1% wartości 

kontraktu brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia 

spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie. 

 

 

12. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

a. Złożenie podpisanej oferty na wypełnionym formularzu ofertowym załączonym do 

niniejszego zapytania potwierdzającej spełnienie wymogów i akceptację warunków 

oraz oświadczeń określonych w zapytaniu ofertowym.  

b. Zapytanie może być złożone także na formularzu oferenta pod warunkiem, iż jego 

treść w zakresie przedstawianych informacji i oświadczeń będzie spójna z zakresem 

formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 

OCENA OFERTY 

1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

a. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (złożonych w terminie oraz spełniających 

wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym) na podstawie kryteriów:  

cena netto* realizacji całości usługi (waga kryterium 100%). 
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* w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu 

średniego NBP z dnia poprzedzającego wybór dostawcy). 

Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej 

formuły: 

A n = (C min/Cr) x 100 x 100% 

C min – cena minimalna w zbiorze 

C r – cena oferty rozpatrywanej 

A n – ilość punktów przyznana ofercie 

b. Zamówienie udzielone zostanie podmiotowi, który uzyska w wyniku oceny kryterium 

najwyższą liczbę punktów. 

 

2. Wykluczenia 

a. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 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; 
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta,   pełnomocnika; 
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa drugiego 

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

− pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób 

 

Potwierdzeniem braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych jest 

złożenie przez oferenta/wykonawcę podpisu na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego), którego częścią jest oświadczenie o braku występowania 

w/w powiązań. 

 

 

 


