DOTACJE NA INNOWACJE

Wilkowice, dnia 19 luty 2013 r.

Spółka Agregaty FOGO z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Święciechowska 36, 64-115 Święciechowa
(Zleceniodawca) ogłasza rozpoczęcie naboru ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego projektu nr WNDPOIG.06.01.00-30-040/12 pt. „Rozwój Agregaty FOGO Sp. z o.o. przez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”.
Przedmiot zapytania dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i technicznej wraz z zabudową 98m2
powierzchni wystawienniczej na terenie otwartym na targach Bauma 2013 w Monachium, Niemcy w terminie od
15 do 21 kwietnia 2013.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zapytanie obejmuje:
- opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej,
- wykonanie elementów zabudowy stoiska targowego o powierzchni 98m2 (zał. nr 1) zlokalizowanej na terenie otwartym
targów, oznaczonym przez Messe Munchen GmbH, organizatora, FGN.N822/8 (zał. nr 2),
- nadzór i kontrolę nad wszelkimi wymaganymi przez organizatora targów formalnościami i zatwierdzeniami,
- montaż i demontaż stoiska wystawienniczego,
- transport i dostawa elementów zabudowy,
- zabudowę piętrową,
- zadaszenie całego stoiska,
- rozwiązanie z uwzględnieniem na stoisku eksponatów Zleceniodawcy zgodnie z załączonymi projektami agregatów
(zał. nr 3-6),
- jedno zamknięte pomieszczenie do rozmów o powierzchni 20-36m2,
- pomieszczenie socjalne/kuchnia o powierzchni 2,5-4m2 z wyposażeniem (lodówka, zlewozmywak, terma, szafka,
kosz, regał, wieszak, gniazda elektryczne),
- wyposażenie stoiska w meble (stoliki, fotele, hokery, kompozycje kwiatów, telewizory LCD, ladę barową),
- stojaki na katalogi oraz agregaty przenośne,
- instalację elektryczną i oświetlenie,
- instalację wodno-kanalizacyjną,
- wykładzinę na całej powierzchni stoiska,
- zabudowę opatrzoną logami Zlecającego oraz wizualizacją graficzną, związaną z dofinansowaniem projektu ze
środków UE (zgodnie z art. 8 i 9 Rozporządzenia nr 1828/2006).
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Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: 15-21 kwiecień 2013.
Miejsce realizacji zamówienia: teren targów BAUMA 2013 w Monachium, Niemcy.
Kryteria oceny:
Jedynym branym pod uwagę kryterium będzie cena netto (100%)- im niższa zaoferowana cena netto tym kryterium
uzyska większą ilość punktów. Cena

musi uwzględniać łącznie cenę: opracowana dokumentacji projektowej i

technicznej, wykonania elementów zabudowy, wyposażenia, montażu i demontażu stoiska wraz z kosztem transportu
elementów zabudowy.
Proszę o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:
Przedmiot zamówienia
opracowanie

dokumentacji

projektowej

Cena netto
i

technicznej,

elementy zabudowy, wyposażeniem, montaż i demontaż
stoiska wystawienniczego
transport elementów zabudowy
RAZEM:

Oferta podana w walucie innej niż PLN będzie przeliczana po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień
wyboru oferty.
Wybór dokonany zostanie z należytą starannością, w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę
przy zastosowaniu obowiązujących na europejskim rynku wspólnotowym elementarnych zasad:
- ochrony uczciwej konkurencji,
- równości szans wykonawców na rynku ofert,
- zasadę przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania.

Miejsce, termin i sposób składania ofert:
Oferty, opatrzone datą sporządzenia i terminem ważności, prosimy składać w terminie do 26 luty 2013 pocztą
elektroniczną na adres e.gmerek@agregaty.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Agregaty FOGO Spółka z
o.o. ul. Święciechowska 36, Wilkowice, 64-115 Święciechowa, z dopiskiem:
OFERTA NA ZABUDOWĘ STOISKA NA TARGACH BAUMA 2013

Miejsce i termin otwarcia ofert
Siedziba Spółki Agregaty FOGO, ul. Święciechowska 36, Wilkowice, 64-115 Świeciechowa, 27 luty 2013, godz. 10:00.
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Kontakt:
Ewa Gmerek, e.gmerek@agregaty.pl, +48 65 534 1180 wew. 103, fax +48 65 534 1181.
Inne warunki przetargu
Brak możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Złożone oferty musza być ważne minimum na dzień ich otwarcia.
Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu ofert lub zmiany jego warunków.

Z poważaniem
Ewa Gmerek
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