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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.11.2017 r. 

  
I. Zamawiający 
 
KLEIB Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 15-17 
87-880 Brześć Kujawski 
  
II. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest 
zamówienie usług związanych z organizacją wystąpienia firmy będącej członkiem Kujawsko-
Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji, na międzynarodowych imprezach targowych 
oraz misji gospodarczej w roku 2018. 
 
Zamówienie w ramach realizacji projektu "Wsparcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw 
będących członkami Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji" w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. 
 
Kody CPV zamówienia: 
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 
79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych 
55100000-1 Usługi hotelarskie 
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 
 
Na zamówienie składają się następujące usługi: 
 
1. Organizacja wystąpienia firmy KLEIB Sp. z o.o. na Targach Budma w Poznaniu  - 
styczeń 2018r. 

 
1.1  Zakup noclegu dla 3 osób (3 doby) w terminie 30.01.2018r.-02.02.2018r., pokoje  
 jednoosobowe, w hotelu w standardzie min 4-gwiazdkowym, dogodne położenie 

względem targów. max czas dojazdu samochodem lub środkami komunikacji publicznej - 
60 min. 

1.2  Instalacja, demontaż zabudowy stoiska oraz transport i spedycja zabudowy do i z miejsca  
wystawy, ubezpieczenie stoiska i eksponatów, obsługa stoiska. Instalacja stoiska do 
29.01.2018 r., demontaż do 03.02.2018 r. 

1.3  Ubezpieczenie 3 przedstawicieli firmy Kleib Sp. z o.o. (NNW i KL). 
1.4 Reklama w mediach targowych w postaci wpisu do katalogu targów wraz z 

umieszczeniem logo firmy. 
 
 
2. Organizacja wystąpienia firmy KLEIB Sp. z o.o. na Targach Bautec Niemcy w Berlinie w 
lutym 2018 r. 

 
2.1 Zakup noclegu dla 3 osób (4 doby) w terminie 19.02.2018 r. - 23.02.2018 r., pokoje 

jednoosobowe, w hotelu w standardzie min 4-gwiazdkowym, dogodne położenie 
względem targów, max czas dojazdu samochodem lub środkami komunikacji publicznej -
60 minut. 

2.2 Instalacja, demontaż zabudowy stoiska oraz transport i spedycję zabudowy do i z miejsca  
 wystawy, ubezpieczenie stoiska i eksponatów, obsługa stoiska. Instalacja stoiska do 

19.02.2018 r., demontaż do 24.02.2018 r. 
2.3 Ubezpieczenie 3 przedstawicieli firmy Kleib Sp. z o.o. (NNW i KL). 
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2.4 Reklama w mediach targowych w postaci wpisu do katalogu targów wraz z 
umieszczeniem logo firmy. 

 
 
3. Organizacja wystąpienia firmy KLEIB Sp. z o.o. na targach Resta 2018 w Wilnie na Litwie 
w kwietniu 2018 

3.1 Transport 3 osób poprzez zakup 3 biletów lotniczych na trasie Warszawa lub Gdańsk-
Wilno-Warszawa lub Gdańska w terminie 24.04.2018 r.-29.04.2018 r., lot bezpośredni. 
Usługa zawiera ubezpieczenie NNW i KL przedstawicieli firmy.  

3.2 Zakup noclegu dla 3 osób (5 dób) w terminie 24.04.2018 r.-29.04.2018 r., pokoje  
 jednoosobowe, w hotelu w standardzie min 4-gwiazdkowym, dogodne położenie 

względem targów - max czas dojazdu samochodem lub środkami komunikacji publicznej - 
60 min. 

3.3 Instalacja, demontaż zabudowy stoiska oraz transport i spedycja zabudowy do miejsca  
 wystawy, ubezpieczenie stoiska i eksponatów, obsługa stoiska. Instalacja stoiska do 

24.04.2018 r., demontaż do 29.04.2018 r. 
3.4 Reklama w mediach targowych w postaci wpisu do katalogu targów wraz z 

umieszczeniem logo firmy. 
 
4. Organizacja misji gospodarczej w Wilnie na Litwie w III kw. 2018 r. 

4.1 Zakup noclegu (4 doby) dla 3 osób, pokoje jednoosobowe, w hotelu w standardzie min 4- 
 gwiazdkowym. 
4.2 Transport 3 osób poprzez zakup 3 biletów lotniczych na trasie  Warszawa lub Gdańsk -  
 Wilno - Warszawa lub Gdańsk, lot bezpośredni.  
 Usługa zawiera ubezpieczenie NNW i KL przedstawicieli firmy. 
4.3 Wynajem sali konferencyjnej (4 dni) wyposażonej w sprzęt multimedialnych dla ok. 30     
 osób  
4.4 Organizacja spotkań z partnerami handlowymi 

 
5. Wykonanie zabudowy stoiska obejmującej projekt wraz z koncepcją aranżacji, które 
będzie instalowane na trzech ww. imprezach targowych. 
Założenia wykonania stoiska: 

5.1 Zabudowa stoiska narożnego 20m2,  
5.2 Konstrukcja i zabudowa stoiska (materiał: płyta MDF/płyta regips wraz z wykończeniem 

ich powierzchni lub też inne materiały konstrukcyjne). 
5.3 Instalacja elektryczna i podświetlenie stoiska, (halogeny/LED - nie mniej niż 100W na 2 

m2) 
5.4. Podłoga z płyty laminowanej na podeście 
5.5 Zamykana gablota/lada, do prezentacji wyborów – 1 szt. (narożna lub podłużna, hoker 1 

szt.). 
5.6 Witryny do prezentacji wyrobów (ilość dostosowana do koncepcji stoiska) 
5.7 Stoliki i krzesła/hokery (ilość dostosowana do koncepcji stoiska) 
5.8 Stojaki na ulotki/katalogi (ilość dostosowana do koncepcji stoiska) 
5.9 TV LED wraz z mocowaniem (wielkość dostosowana na koncepcji stoiska) 
5.10 Elementy graficzne i identyfikacja wizualna wystawcy - wydruk i montaż. Grafiki 

wielkoformatowe (szerokość min. 5m, wysokość 3,5m), wydruk płaski lub litery 
przestrzenne. Materiał do opracowania grafik - zdjęcia dostarczone przez 
Zamawiającego. 

 
Koszt wykonania stoiska obejmuje koszt zamówienia i zużycia energii, o mocy zapewniającej 
prawidłową pracę odpowiadającą przyjętym w projekcie założeniom, wykonania instalacji el. wraz 
z rozdzielnią el. 
 
Projekt stoiska, w formie 3D i opisu wykonania wyposażenia, należy dołączyć do oferty i będzie 
stanowił podstawę do oceny oferty w kryterium "Koncepcja aranżacji stoiska".  
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Termin wykonania, instalacji i demontażu zabudowy określono wyżej dla każdych targów 
indywidualnie.  

  

III. Termin realizacji usług 

Terminy realizacji usług zgodnie z opisem charakterystyki danej usługi, określonych w pkt. II. 
Opis przedmiotu zamówienia. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy: 
1.1 Nie podlegają wykluczeniu w związku z kapitałowym lub osobowym powiązaniem z   
 Zamawiającym. 
1.2 Dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania                        
 zamówienia, warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy będą w stanie wykazać, iż w  ciągu 
 ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
 działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali usługę/usługi obejmujące swoim 
 zakresem organizację ekspozycji i indywidualnej zabudowy stoisk/stoiska targowego na 
 imprezie wystawienniczej. Udokumentowanie tego faktu nastąpi poprzez przedłożenie 
 referencji lub protokołu wykonania usługi podpisanego przez odbiorcę. 

2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
2.1 określonych w punkcie 1.1 Wykonawca wypełni formularz zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy, które załączy do oferty 
2.2 określonych w punkcie 1.2 Wykonawca załączy do oferty listy referencyjne lub protokoły 

odbioru wykonania usługi podpisane przez odbiorcę usługi. 

V. Kryteria wyboru ofert oraz sposób oceny ofert 

Zamawiający dokona oceny ofert, które spełniają warunki udziału w postępowaniu, na podstawie 
następujących kryteriów oceny ofert 

l.p. Kryterium Waga kryterium (%) Max.liczba punktów 
1. Cena (C) 70% 70 
2. Koncepcja projektu i aranżacji stoiska (A) 30% 30 

Liczba punktów, przyznanych każdej z ocenianych ofert, obliczona zostanie według wzoru: 
- LP = C+A, gdzie: 
- LP - łączna ilość punktów przyznanych ofercie, 
- C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Cena, 
- A - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium koncepcja aranżacji 
 
Liczba punktów w kryterium Cena obliczona zostanie wg wzoru: 
- C = Cmin/Cbadx70 pkt., gdzie: 
- C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium cena, 
- Cmin - cena brutto oferty o najniższej oferowanej cenie, 
- Cbad - cena brutto oferty badanej. 
 
Liczba punktów w kryterium koncepcja aranżacji stoiska. Komisja oceniająca projekt może 
przyznać do 30 pkt. za przedstawienie projektu stoiska i koncepcji funkcjonalności aranżacji 
ekspozycji w formie wizualizacji SD. Minimalne wymagania dla stoiska opisane są w zapytaniu. 
Projekt stoiska stanowi załącznik do oferty.  
 
VI. Miejsce, termin oraz forma składania ofert  
 
1. Ofertę należy: 
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1.1 przygotować zgodnie z załącznikiem nr 1 - Wzór formularza ofertowego 
1.2 w języku polskim 
1.3 podpisać przez osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 

      i wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami dostarczyć do dnia 30.11.2017 r.  
      drogą  elektroniczną na adres:marketing@kleib.pl 
 lub osobiście na adres: ul. Kolejowa 15-17, 87-880 Brześć Kujawski 

2. Oferty złożone po tym terminie lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane. 
 
VII. Możliwość składania ofert częściowych 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
 
VIII. Czas związania ofertą 
 
Wykonawca związany jest przedłożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatniego dnia 
terminu wyznaczonego na składanie ofert. 
 
IX. Wymagane dokumenty 
 
1. Oferta na wykonanie usługi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego - Wzór 
formularza ofertowego wraz  z oświadczeniem Wnioskodawcy w zakresie braku powiązań 
osobowych i kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. 
2. Listy referencyjne lub protokoły odbioru wykonania usługi podpisanymi przez odbiorcę usługi, 
zgodnie z pkt. IV 1.2 oraz 2.2 
3. Projekt aranżacji stoiska w formie wizualizacji 3D i opisu użytych materiałów 
 
X. Osoby do kontaktu 
Osobą do kontaktu jest: 

p. Sylwia Skóra- Czarnecka, email: marketing@kleib.pl, tel.: 509 589 565 lub 

p. Sławomir Czarnecki, email: slawek@kleib.pl, tel.: 509 351 514 

XI. Inne informacje dotyczące postępowania i umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania przed upływem 
terminu składania ofert bez podania przyczyn 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonania 
wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, w szczególności jeśli złożone oferty przekraczają 
wartość przewidzianą w budżecie projektu na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do umowy z przyczyn 
niezależnych od zamawiającego, których nie udało sie przewidzieć na etapie przygotowania 
zapytania ofertowego. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego do 
przedmiotu zamówienia. 

 

XII. Załączniki 
1. Załącznik nr 1 - Wzór zapytania ofertowego, 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy 
 
 


