Zapytanie ofertowe nr 1/3333/2016 z dnia 12.12.2016
Zapytanie w ramach projektu „Promocja produktów firmy NOMINO szansą na rozwój przedsiębiorstwa
na rynkach światowych”, który planowany jest do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych –
Go to Brand.
Nazwa i adres Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego

Nomino Sp. z o.o.

Adres Zamawiającego
NIP

ul. Handlowa 2A, 36-100 Kolbuszowa
814168362

REGON
Osoba do kontaktu

180855963
Grzegorz Bytowski

e-mail
Tel.

grzegorz.bytowski@nomino.pl
123502200

Przedmiot zapytania ofertowego i specyfikacja
1. Organizacja i wynajem stoiska na targach CEBIT 2017 w Hanowerze
2. Zabudowa stoiska
3. Powierzchnia stoiska 16m2 – 4x4 m2
4. Propozycję projektu należy przedstawić wraz ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian w projekcie na etapie realizacji zamówienia.
5. Wysokość stoiska maksymalna z możliwych bez dodatkowych opłat
6. Oferent oświadcza, że współpracuje z organizatorem targów CEBIT
7. Oferent przedstawia projekt zabudowy uwzględniający wizualizację z naniesionymi
eksponatami oraz logotypami, napisami, grafiką i kolorystyką ustaloną z zamawiającym, wraz
z panelem informacyjnym programu GO TO BRAND wykonanego zgodnie z wytycznymi PARP
informacje
na
temat
wykonania
panelu
pod
linkiem
http://www.mr.gov.pl/media/19581/projekt_panelu_promocyjnego_MPG.pdf
8. Oferent wyszczególni w ofercie koszty zabudowy stoiska, transportu eksponatów wraz z
ubezpieczeniem oraz wykonania panelu informacyjnego związanego z programem GO TO
BRAND
9. Zabudowa i projekt obejmują:
a. Wykładzina 16 m2
b. Fryz z nazwą firmy
c. Oświetlenie punktowe na fryz
d. Ściany działowe
e. Zamykana na klucz kabina
f. Stół - 2 szt.
g. Krzesła - 6 szt.
h. Lada – 1 szt.
i. Wieszak – 1 szt.
j. Kosz na śmieci - 1 szt.
k. Łącze internetowe
10. Dodatkowe elementy wyposażenia i usług w ramach stoiska
a. Ciastka i woda mineralna
11. Transport eksponatów firmy na targi CEBIT Hanower 2017
12. Warunki transportu:
a. Odbiór skrzyń z eksponatami z oddziału firmy w Krakowie

b. Transport palety na teren targów na stoisko firmy z należyta starannością
c. Odbiór pustej skrzyni w dniu 20.03.2017 do godziny 8:00 z miejsca odbywania się
wydarzenia i przechowanie na czas targów.
d. Dostawę skrzyń na stoisko targowe w dniu 24.03.2017 do godz. 18:00
e. Zapakowanie eksponatów
f. Dostarczenie skrzyń wraz z eksponatami do odziału firmy w Krakowie

Kryteria oceny oferty
Oferty mogą składać podmioty gospodarcze, których zakres działalności obejmuje świadczenie usług
określonych w przedmiocie zapytania ofertowego, nie znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej
i nie powiązane kapitałowo z wykonawcą. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie
oświadczenia złożonego przez wykonawcę [załącznik nr 1].
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Nazwa kryterium
Waga kryterium
Cena
100%
Zamawiający wybierze ofertę oferenta, który za realizacje całości przedmiotu zapytania ofertowego
zaproponuje najniższą cenę netto. Pod uwagę będzie brana kwota netto. Cenę należy podać w polskich
złotych (PLN).
Sposób i termin składania ofert
1. Termin składania ofert upływa po 7 dniach od opublikowania niniejszego zapytania czyli do
20.12.2016 o godz. 8:30
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysłać pocztą na adres. W
przypadku korespondencji przesłanej pocztą liczy się data wpływu, a nie stempla.
4. Oferta musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerowym edytorze tekstu, oraz
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. Wzór oferty stanowi
załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Termin realizacji zamówienia
Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia w kontekście wynajmu stoiska – 22.12. 2016
Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia w kontekście zabudowy i aranżacji stoiska to
19.03.2017 oraz zgodny z regulaminem udziału w wydarzeniu opublikowanym przez organizatora.
Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia w kontekście usług transportu i ubezpieczenia
– 18.03.2017
Termin związania ofertą
30 dni od momentu złożenia oferty w ramach procedury postępowania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

