INFORMACJA O ZAMÓWIENIU
Organizacja stoiska wystawowego na targach dla Biogened S.A. w ramach
projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Nazwa osi priorytetowej i działania:
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

WARUNKI ZAMÓWIENIA
I : Informacje ogólne:
1. Zamawiający – Biogened S.A. ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź zaprasza do składania
ofert w trybie zamówienia na zakup usług dotyczących organizacji stoiska
wystawowego na targach Intercharm Rosja w 2016r.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
3. Rozliczenie za dostawę nastąpi w PLN lub w EUR.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
5. Wszystkie osoby po stronie Zamawiającego, biorące udział w postępowaniu,
zobowiązani są do złożenia oświadczenia o bezstronności.
II : Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących usług dotyczących organizacji stoiska
wystawowego na targach Intercharm Rosja w 2016r
W ramach powyższego kosztu planowane są wydatki związane z zabudową stoiska o
powierzchni 24m2 typu narożnego w tym:
- ściany konstrukcje
- podłogi
- zaplecze z regałem i wieszakiem
- kubiki plexi podświetlane
- lada informacyjna podświetlana LED
- półki szklane podświetlane LED
- grafiki podświetlane, ligt-box
- logo płaskie na ladzie
- fotele
- stoliki
- hokery
- kosz na śmieci
- elektryka (lampy, kable, gniazdka)
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- montaż, demontaż i transport
III: Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. Z udziału w postepowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym. Weryfikacja spełnienia warunku wykluczenia z postępowania
odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia
o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym
2. Zapewnienie odpowiedniej jakości usług oraz terminu realizacji zamówienia.
IV: Sposób obliczenia ceny ofertowej:
1. Cena ofertowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Cenę należy podać cyfrowo i słownie, wykazując kwotę netto, stawkę i kwotę
podatku VAT oraz cenę brutto.
V: Kryteria oceny ofert oraz ich opis:
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium :
- cena – 100%
Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru:
Kryterium cena:
Pb(C) = (Cn : Cb) x 100%
- opis:
Pb(C) - ilość punktów
Cn - cena oferty najniższej
Cb - cena oferty badanej
Gdzie:
1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny.
2. Do oceny przyjmuje się całkowitą cenę zamówienia netto.
VI: Termin wykonania zamówienia:
1. Dostawa usług w zakresie organizacji stoiska wystawowego na targach Intercharm
Rosja w 2016r powinna nastąpić nie później niż do dnia 25 października 2016r
VII: Sposób przygotowania ofert:
1. Ofertę można złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr
1 z zastosowaniem informacji zawartych w „informacji o zamówieniu” lub na
własnym formularzu Dostawcy.
2. Oferta musi być złożona w języku polskim.
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VIII: Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich otwarcia:
1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Biogened S.A. ul. Pojezierska 99, 91-342
Łódź do dnia 26.09.2016 r. do godz. 16.00, pocztą (liczy się data otrzymania) lub na
adres emailowi dorota.straszynska@dermedic.pl
2. Otwarcie ofert nastąpi kolejnego dnia w siedzibie firmy.
3. Zamawiający może żądać od potencjalnych Dostawców wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert.
IX: Termin związania ofertą:
1. 30 października 2016
X: Informacje końcowe:
1. Osobą udzielającą informacji na temat niniejszego zamówienia jest Pan(i) Dorota
Straszyńska Tel. 604180059
2. W razie stwierdzenia nieprawdziwych danych zawartych w przedłożonej ofercie,
mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
Zamawiający ma prawo wykluczyć daną ofertę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji umowy z wykonawcą w
trakcie realizacji zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego zamówienia a
także unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Załączniki:
Zał. nr 1 – formularz ofertowy (opcjonalnie)
Zał. nr 2 – oświadczenie
Miejscowość i data.
Łódź 19.09.2016r
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