
Kraków 31.03.2016 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT:  
ZABUDOWA NA TARGI 

BEAUTY WORLD MIDDLE EAST 2016 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich w dniach: 15-17.05.2016 

 
Zabudowa na targach BEAUTY WORLD MIDDLE EAST 2016 w Dubaju w Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich w dniach: 15-17.05.2016 

  
I. ZAMAWIAJĄCY:  

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o. o 

ul. Jugowicka 10c 

30-443 Kraków 

tel.: 12-252-70-00 

fax: 12-252-70-01 

NIP: 677-21-97-862 

REGON: 356563730 

KRS: 0000129408 
 
II Kod CPV: 79956000-0 (usługi w zakresie organizacji targów i wystaw) 
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:  
 

Zabudowa na targach BEAUTY WORLD MIDDLE EAST 2016 w Dubaju w Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich w dniach: 15-17.05.2016 

 Stoisko narożne o powierzchni 18 m2  

Zabudowa:  Panele ścienne, wykładzina dywanowa, 3 witryny przeszklone o wysokości 2,0 m 

– 2,5 m – półki szklane, witryny podświetlane;  1 stół + 4 krzesła;  lada informacyjna z logiem 

firmy, stołek barowy, zaplecze zamykane na klucz, wewnątrz zaplecza półki; oświetlenie 

stoiska – około 8 punktów świetlnych; 4 grafiki wielkoformatowe o orientacyjnych wymiarach 

1,0 m  x 2,5 m + loga firmy FARMONA. 

Oferta musi obejmować montaż i demontaż stoiska. Stoisko musi być gotowe na dzień 

14.05.2016. Wszystkie opłaty obowiązkowe ze strony organizatora targów są po stronie firmy 

FARMONA Sp. z o.o. 

 

IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność 
gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź 
osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do 
CEIDG/KRS). 
VI. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 



Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo tj. 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 przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

4. 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.  
 
VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia to:  14.05.2016 

2. Termin płatności 7 dni.  

 
KRYTERIA OCENY OFERTY:  

 W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty 
spełniające wymagania.  

 Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100. 

 Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 
największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych z kryteriów  

 
Sposób oceny: 

1. Najkorzystniejsza oferta w zakresie wskazanych kryteriów = 100 pkt. 

Lp.  Kryterium 
oceny  

Punktacja i 
waga  

Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego 
kryterium oceny wniosków  

1  Cena usługi 
brutto 

Punktacja od 0 
do 100 pkt. 
Waga 100 %  

Oferent podający najniższą cenę brutto uzyska największą 
liczbę punktów w niniejszym kryterium.  
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu 
stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej 
oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom 
nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 
100.  
K cena - Kryterium cena brutto = (C min /C bof) x 100  
C min - Cena brutto najniższej oferty  
C bof - Cena brutto badanej oferty  
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów  

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
do 07.04.2016, liczy się data wpływu do siedziby firmy poprzez dowolną z poniższych form 
(podpunkty a, b, c): 
a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):  

     adres: ul. Jugowicka 10c, 30-443 Kraków 
 
b. Poczta elektroniczna:  
     adres e-mail: biuro@farmona.pl, dana.bartoszewicz@farmona.pl 
 
c. Osobiście:  

mailto:biuro@farmona.pl
mailto:dana.bartoszewicz@farmona.pl


    adres: ul. Jugowicka 10c, 30-443 Kraków 
 
IX. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:  

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.  

3. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.  

4. Dopuszcza się umowy warunkowe w przedmiocie zamówienia 

 

 
X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:  
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zamiany umowy  zakresie wydłużenia terminu wykonania 
umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i 
Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).  

3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach 
lub działania siły wyższej. 

 
XI. WARUNKI ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH  
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień publicznych 
uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego 
określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z 
przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.  
 

XII. UPUBLICZNIENIE 

Zapytanie rozesłano mailowo do  potencjalnych Wykonawców.  

 

 

                                                          Zatwierdzamy i zapraszamy do składania ofert. 
 

 

 

   

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 


