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Sępólno Krajeńskie, 04.09.2018 r. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Fabryka Mebli Biurowych „MDD” Sp. z o.o.  

ul. Koronowska 22 

89-400 Sępólno Krajeńskie  

 

Osoba do kontaktu: 

Imię i nazwisko: Małgorzata Chylewska  

Tel: 721 737 276  

E-mail: mchylewska@mdd.pl 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – rozeznanie rynku 

 

DOTYCZĄCE: Opracowanie projektu zabudowy stoiska w związku z udziałem w targach ORGATEC, 
New Visions of Work. 
 

W związku z planowaną realizacją projektu pn „Promocja mebli biurowych Fabryki Mebli Biurowych 
MDD Sp. z o.o. w celu zwiększenia ich rozpoznawalności na rynkach zagranicznych” w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3, poddziałanie 3.3.3 
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Fabryka Mebli Biurowych „MDD” Sp. 
z o.o.  działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza 
postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup opracowanie projektu zabudowy stoiska 
w związku z udziałem w targach ORGATEC, New Visions of Work. 
 

I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie udzielone z zachowaniem zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego 
traktowania oferentów oraz zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie projektu zabudowy stoiska w związku 

z udziałem w targach ORGATEC, New Visions of Work. Zgodnie z poniższą specyfikacją: 

- wykonanie projektu stoiska o powierzchni 200m² 

- projekt powinien zawierać zaprojektowanie i rozmieszczenie elementów zabudowy targowej 

pozwalający na optymalne wyeksponowanie eksponatów wystawcy, wraz z doborem 

i rozmieszczeniem oświetlenia i elementów dekoracyjnych. 

 
Kod CPV zamówienia: 79930000-2 – Specjalne usługi projektowe 
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III. TERMIN REALIZACJI USŁUGI/ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 08.10.2018 r.  

 

IV. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następującego 

warunku: 

- posiadają doświadczenie w zrealizowaniu min. 2 usług wykonania projektu zabudowy stoiska na 

targach zagranicznych. 

Dla potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia będącego 

Załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

V. WYKLUCZENIA 

1. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo 
z Zamawiającym. 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są 
związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym 
lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. 

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru 
długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości. 

Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku ww. 
powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub upadłości 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi 
odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Oferta musi zostać przygotowana na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 

3. Oferta musi składać się z: 
a) podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
b) podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
c) podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
4. Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów (w trakcie 

badania ofert). Niedostarczenie któregoś z załączników skutkuje odrzuceniem oferty. 
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5. Oferta wraz z wszystkim załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do 
reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowaną do 
podpisywania ofert. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do ofert o ile wynika z innych 
załączonych dokumentów. 

6. Koszty, związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VII. INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

2. W ofercie należy podać w złotych polskich cenę netto oraz brutto  Cena oferty obejmować 
będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.  

3. Dla ofert w innej walucie przyjęty zostanie średni kurs NBP aktualny na dzień wszczęcia 

postępowania  Cena oferty obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
zamówienia. 

4. W szczególności, jeśli Wykonawca poniesie dodatkowe koszty z tytułu wykonania 
zamówienia, nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego, aby ten pokrył różnicę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentem.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o 

wyjaśnienie, jeśli uzna, iż którykolwiek z elementów wyceny zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia.  

7. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego 
terminie. 

8. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo 
sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.  

9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

10.  Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. 

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH 

PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY ORAZ INFORMACJA NA 

TEMAT SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM. 

 

Informujemy, iż jedynym i wyłącznym kryterium wyboru oferty będzie cena.  

CENA OFERTY - 100% 

Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: 

LC = Cmin/Co *100 pkt * 100% (100 pkt.) 

Gdzie: 

LC  - liczba punktów za kryterium cena 

Co  - cena netto oferty rozpatrywanej 
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Cmin  - najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe 

 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty można składać: 

a) Pocztą, kurierem albo osobiście pod adresem: Fabryka Mebli Biurowych „MDD” Sp. 

z o.o., ul. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie 

b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mchylewska@mdd.pl  

2. Termin składania ofert upływa dnia: 12.09.2018 r. g. 23:59 

3. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym 

nie będą rozpatrywane. 

 

X. OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIJESZEJ 

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z niniejszym 

zapytaniem ofertowym. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie w oparciu o ustalone w zapytaniu 

ofertowym kryteria oceny ofert i udokumentowany zostanie protokołem.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty a w szczególności 

gdy:  

 łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na 

finansowanie zamówienia, 

 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. 

4. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego; 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

  jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,  

 jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach).  

5. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 

Zamawiającemu.  

6. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione 

Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru 

oferty.  

7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

 

XI. WYNIK POSTĘPOWANIA  

 

1. Informacja o wyborze zostanie zamieszczona na stronie www.mdd.pl 

2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę 

punktów.  

mailto:mchylewska@mdd.pl
http://www.mdd.pl/
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3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.  

4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż te 

zaoferowane w złożonych ofertach.  

5. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku 

gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił realizacji 

zamówienia.  

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu 

w stanie likwidacji lub upadłości. 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu. 

 

 


