Warszawa 10.09.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy wynajmu powierzchni w Pałacu Kultury i
Nauki w Warszawie dotyczącego zadania pn. „Targi Mleczarskie Mleko-Expo 2018”finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka będącego w dyspozycji Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

KZSM Zw. Rew. z siedzibą w Warszawie jako oferent przedstawia zapytanie ofertowe o
treści poniższej:
Postępowanie dotyczy wyboru wykonawcy wynajmu powierzchni w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie dotyczącego zadania pn. „Targi Mleczarskie Mleko-Expo 2018” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.
1. Informacje wprowadzające
1) Niniejsze postępowanie zostało wszczęte poprzez przesłanie zapytania ofertowego
2) Dane Zamawiającego: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
adres siedziby: ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa
tel. 22 372 03 14 w godz. 8-14, w dniach pon.-pt.
e-mail

do

korespondencji

w

w/w

sprawie:

melania@kzsm.org.pl

oraz

k.rybacka@kzsm.org.pl
KZSM Zw. Rew. jako zamawiający wstawi na stronie internetowej oraz wyłoży w siedzibie
zamawiającego p. 114 zapytanie ofertowe.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1 oraz usług związanych z wynajmem i organizacją Targów Mleczarskich MlekoExpo 2018.
Wynajem sal wystawowych 5 dni:
1. Sala Marmurowa
2. Sala Ratuszowa
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Wynajem sal konferencyjnych, eventowych, saloników:
1. Sala Mickiewicza

blok 3 godz.

2. Sala Rudniewa

blok 12 godz.

3. Salonik 235

3 dni

Wynajem innych powierzchni:
1. Podesty
2. Hol Główny
3. Powierzchnia zewnętrzna
Usługi Pałacu Kultury i Nauki:
1. Zatwierdzenie projektów: montażowego, technicznego, elektrycznego, graficznego,
przyłączenie stoisk do sieci energetycznej PKiN,
2. Dyżury służb: elektryk, hydraulik, p.poż., ochrona,
3. Sprzątanie powierzchni Pałacu (holu, ciągów komunikacyjnych, sal konferencyjnych,
innych powierzchni)
4. Wynajem windy towarowej z obsługą – cena za 1 godz.
5. Inne usługi w tym: zużycie energii elektrycznej, wynajem nagłośnienia

Celem organizacji Targów Mleczarskich Mleko-Expo 2018 jest „Wzrost spożycia mleka i
budowanie dobrego PR wokół mleka i produktów mlecznych”. Promocja spożycia mleka wśród

najmłodszych poprzez kontynuację wieloletnich kampanii prowadzonych cyklicznie, dzięki
czemu kształci się nawyki konsumenta od najmłodszych lat.
Działania informacyjne i edukacyjne, celem których jest budowa pozytywnego wizerunku
wokół mleka i jego przetworów.
Grupy docelowe (odbiorcy zadania): obecni i przyszli konsumenci mleka i produktów
mlecznych
Najważniejszym odbiorcą jest konsument, który odwiedzi Targi Mleczarskie i ma zostać
zachęcony do spożywania produktów mleczarskich ze względu na ich ponadprzeciętne
właściwości jak jakość, smak, naturalne składniki.
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Oferta w szczególności składać się będzie z:
- Formularza ofertowego – załącznik nr. 1
- Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 2
- Wykazu doświadczenia oferenta – załącznik nr 3
Brak któregokolwiek z załączników powoduje odrzucenie oferty.
3.Termin wykonania zamówienia
Październik - grudzień 2018
4. Opis sposobu przygotowania ofert
1) składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego.
2) Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki zostaną wypełnione przez składającego
ofertę bez dokonywania w nich zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część
powyższych dokumentów nie dotyczy składającego ofertę, wpisuje on „nie dotyczy”.
3) Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, najlepiej pismem
komputerowym lub inną czytelną i trwałą techniką, oraz powinna być podpisana
przez składającego ofertę lub przez jego uprawnionego przedstawiciela.
4) Wszelkie dokumenty sporządzane przez składającego ofertę oraz oświadczenia
stanowiące załączniki do oferty powinny być podpisane przez składającego ofertę lub
jego uprawnionego przedstawiciela.
5) Zaleca się, by wszystkie strony oferty były ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób
trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty,
6) Składający ofertę może złożyć tylko jedną ofertę.
7) Nie jest dopuszczone złożenie oferty wariantowej.
8) W przypadku dołączenia w formie załączników do oferty kopii jakiegoś dokumentu,
kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę
lub jego upoważnionego przedstawiciela.
9) Wymagane obligatoryjnie załączniki to:
a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – o
treści stanowiącej załącznik nr 2 do nin. Zapytania ofertowego
c) wykaz doświadczenia oferenta załącznik nr 3.
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5. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
1) Zaleca się umieszczenie oferty w jednym zapieczętowanym opakowaniu lub w inny
trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu wewnętrznym oraz w jednym
nieprzejrzystym, szczelnym, trwale zamkniętym i nienaruszonym opakowaniu
zewnętrznym.
2) Na opakowaniu zewnętrznym powinny znajdować się następujące oznaczenia:
a) nazwa i adres Zamawiającego: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek
Rewizyjny , Projekt – „Targi Mleczarskie Mleko-Expo 2018” - 00-682 Warszawa, ul.
Hoża 66/68
b) Nazwa i adres Wykonawcy,
3) Napis: „Oferta dotycząca wyboru wykonawcy wynajmu powierzchni w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie dotyczącego zadania pn. „Targi Mleczarskie Mleko-Expo 2018”
- finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.
4) Składający ofertę poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
6) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Termin składania ofert upływa w dniu 26.09.2018 r. o godz. 15.00. O zachowaniu
terminu decyduje moment wpływu oferty do biura Krajowego Związku Spółdzielni
Mleczarskich.
2) Oferty należy przesyłać na adres:
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa
z dopiskiem Projekt „Targi Mleczarskie Mleko-Expo 2018”
lub składać osobiście – siedziba KZSM Zw. Rew. pok. 107 ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa.
3) Wybór najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty nastąpi w dniu 27.09.2018 r. do godz.
12,00.
7. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zlecenia.
2) Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę.
3) Cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty.
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4) Do oceny ofert brana będzie cena brutto.
8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
8.1. Ocena formalna
Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, oceniane będą na podstawie oświadczenia - załącznik nr 2.
Tylko oferty spełniające kryterium formalne będą poddane ocenie merytorycznej.
8.2. Ocena merytoryczna.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, będzie kierował się niżej podanymi
kryteriami oraz ich wagą. Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty po
zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.
1) Kryterium 1 - Cena przewidywana do realizacji wynajmu powierzchni w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie dotyczącego zadania pn. „Targi Mleczarskie MlekoExpo 2018” - finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.” dla którego
oferta została złożona - waga kryterium 50%
Liczba punktów badanej oferty zostanie wyliczona według poniższego wzoru:
CN
C = ------------ x 50 pkt
Co

gdzie:
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku), Maksymalna liczba punktów 50,
CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert, Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.
2) Kryterium 2– Doświadczenie w zakresie współpracy (w tym wynajmu powierzchni) z
Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie – waga kryterium 50%. Składający ofertę
przedstawi w formie pisemnej oświadczenie, w którym wymieni wykonane przez
niego targi, eventy w zakresie umieszczonym w niniejszej ofercie (nazwa, rok
realizacji) przez ostatnie trzy lata.
Liczba punktów badanej oferty, zostanie wyliczona według poniższego wzoru:
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Liczba punktów oferty ocenianej = (liczba wykonanych targów i eventów badanej oferty /
najwyższa liczba wykonanych targów i eventów z pośród przesłanych ofert) x 50,
Maksymalna liczba punktów 50,
8.4 O wynikach przeprowadzonych badań otrzymanych ofert, oferenci zostaną
powiadomieni w terminie 2 dni od dnia wyboru oferty przez KZSM Zw. Rew. drogą emailową, pocztową lub telefoniczną.
Oferta, która uzyska największą łącznie liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8.5 Wybór danej oferty nie oznacza zawarcia umowy
9. Podpisanie umowy.
Po dokonaniu oceny ofert i wyłonieniu oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów
przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym, KZSM Zw. Rew. zaprosi składającego ofertę
do swojej siedziby w celu szczegółowego uzgodnienia wykonania przedmiotu zamówienia
oraz podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
10. Zapłata i warunki płatności za realizację umowy dotyczącej wynajmu powierzchni w
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
1) Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w terminie

14 dni kalendarzowych od prawidłowego wykonania umowy

obejmującej wykonanie usług określonych w zapytaniu oraz na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT oraz pozytywnej decyzji KOWRu dotyczącej wykonania zadania.
2) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
3) Wykonawca pozostaje związany złożoną oferta przez okres 30 dni – bieg ww. terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.
3) Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających
wartość zastrzeżonej na jego rzecz kary umownej.

Załączniki
1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2: Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
3. Załącznik nr 3: Wykaz doświadczenia oferenta
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Formularz ofertowy na realizację wynajmu powierzchni w Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie dotyczącego zadania pn. „Targi Mleczarskie Mleko Expo 2018” - finansowanego
ze
środków
Funduszu
Promocji
Mleka.

JA NIŻEJ PODPISANY:
………………………………………………………………..
działając
w
imieniu
i
na
rzecz
………………………………………………………...........................................................................................
(NIP: …………………………….., REGON: …………………………….KRS:…………………………………………)

1. SKŁADAM OFERTĘ na realizację wynajmu powierzchni w Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie dotyczącego zadania „Targi Mleczarskie Mleko-Expo 2018” zgodnie z opisem
Przedmiotu Zamówienia zawartym w ww. zapytaniu ofertowym.
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z ww. zapytaniem ofertowym, wszystkimi załącznikami
do zapytania ofertowego oraz je akceptuję.
3. OŚWIADCZAM, że jestem zdolny/a do należytej realizacji niniejszego zamówienia, tj.
posiadam odpowiedni potencjał oraz wiedzę i doświadczenie by należycie i na warunkach
określonych w ofercie zrealizować zamówienie.
4. OFERUJĘ realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę netto ……………………………… PLN
(słownie złotych ………………………………………), powiększoną o podatek VAT …………………….% co
w wyniku daje cenę brutto …………………………………… PLN (słownie złotych
……………………………………………………..)

…………………………… dn., …………………2018 r.

………………………………………………………
(czytelny
podpis
i
pieczęć
osoby
uprawnionej
do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2: Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Dotyczy: Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy wynajmu powierzchni w Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie dotyczącego zadania pn. „Targi Mleczarskie Mleko-Expo 2018”
finansowanego
ze
środków
Funduszu
Promocji
Mleka.

JA NIŻEJ PODPISANY:
…………………………………………………………….
działając
w
imieniu
i
na
rzecz
………………………………………………………...........................................................................................
(NIP: …………………………….., REGON: …………………………….) oświadczam, że nie jestem
powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym (Krajowy Związek Spółdzielni
Mleczarskich Związek Rewizyjny , ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa) lub z osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………… dn., …………………2018 r.

………………………………………………………
(czytelny podpis i pieczęć osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
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