
                                                   
Jaworzno, dnia 05.05.2017r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr 06/2017 
 

W związku z realizacją projektu „Promocja na rynkach międzynarodowych produktów i 

usług firmy Turbo-Tec należących do polskiej marki produktowej” w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji 

innowacyjnych przedsiębiorstw.Poddziałanie3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek 

produktowych – Go to Brand, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz środków Funduszy Europejskich Inteligentny Rozwój. 

 

Nr wniosku: POIR.03.03.03-24-0050/17 

Termin realizacji projektu: 01.04.2017r. – 31.12.2019r.  

 

zapraszamy do składania ofert na organizację transportu osób w ramach udziału w targach 

REMATEC Amsterdam odbywających się w HOLANDII w terminie  

18-20.06.2017r. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Turbo-Tec Sp. z o. o. 

ul. E. Orzeszkowej 2H 

43-600 Jaworzno 

tel.:+48 32 617 77 33 

email: kkoziel@turbo-tec.eu 

NIP: 6321888251 

REGON: 240096340 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków 

Funduszy Europejskich Inteligentny rozwój. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: 

- organizacja transportu 3 osób na Targi REMATEC w Holandii [transport lądowy]; 

Planowany termin wyjazdu z siedziby firmy (Jaworzno) 16.06.2017 

Planowany wyjazd z miejsca zakwaterowania w Amsterdamie 21.06.2017 

 

Miejsce odbywania się targów: 

RAI Amsterdam 

Europaplein 

1078 GZ Amsterdam, Nederland 



                                                   
 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.06.2017r. 

 

Kod CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 

 

 

 

IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

Oferta powinna: 

 Posiadać datę sporządzenia i datę ważności, 

 Zawierać adres siedziby oferenta lub adres korespondencyjny, 

 Zawierać NIP oferenta, 

 Zawierać termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności 

 Określać cenę netto oraz brutto zamówienia, 

 Zawierać podpis i pieczęć oferenta 

Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1. Do oferty należy także dołączyć Załącznik 

nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi. 

 

V. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 Oferta może być dostarczona za pośrednictwem: 

 poczty, kurierem lub osobiście na adres: ul. E. Orzeszkowej 2H, 43-600 Jaworzno 

 poczty elektronicznej na adresy e-mail: kzajac@turbo-tec.eu 

 Wybór oferenta nastąpi w dniu: 10.06.2017r. o godzinie 12.00 

 Oferty należy składać do dnia: 09.06.2017r. do godziny 10.00 

 Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane 

 

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY 

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania kryteriów: 

 cena (netto w przypadku polskich dostawców/ brutto w przypadku zagranicznych 

dostawców), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie 

oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 

85% 

 termin zapłaty, ocena polega na obliczeniu ilorazu oferowanego terminu (w przypadku, 

gdy Oferent przewiduje dokonywanie płatności w częściach, Zamawiający weźmie pod 

uwagę termin zapłaty ostatniej transzy, czyli uregulowania całości zamówienia) zapłaty 

do terminu najdłuższego, gdzie oferta z najdłuższym terminem otrzyma 1 punkt, 

następnie ocena jest przemnażana razy wagę 15% 

 

Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert. 

Zamawiający zawiadomi mailowo oferentów, którzy złożyli oferty  o wyborze najkorzystniejszej 

oferty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania wyboru potwierdzonego protokołem 

wyboru. 



                                                   
 

VIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w sprawach 

formalnych i merytorycznych jest: Pan Karol Zając, telefon +48 790 203 391 

Dopuszcza się następujące sposoby kontaktu z Koordynatorem projektu: poczta tradycyjna, 

poczta elektroniczna, telefon.  

 

IX. ZAKRES WYKLUCZENIA 

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom 

powiązanym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawania 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. 

 

X. UWAGI KOŃCOWE 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

 
 

 
..........................................................................  …………………………………………….. 
(imienna pieczątka i podpis osoby 
odpowiedzialnej za przygotowanie 

zapytania ofertowego  
i przeprowadzenie procedury 

zamówienia, zgodnie z dokumentem 
KRS) 

 (pieczątka firmowa) 

 
 

 

 



                                                   
ZAŁĄCZNIK nr 1 - Oferta 

 

 

Skierowane do: 

Turbo-Tec Sp. z o. o. 

ul. E. Orzeszkowej 2H 

43-600 Jaworzno 

 

Dotyczy postępowania ofertowego nr 6/2017 na organizację transportu osób w ramach 

udziału w targach REMATEC Amsterdam odbywających się w HOLANDII w terminie  

18-20.06.2017r. 

 

Dane oferenta:…………………………………………………………………………………………………….……. 

Nazwa oferenta:…………………………………………………………………………………………….……..…… 

Adres/ siedziba firmy:…………………………………………………………………………………………….… 

NIP:…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

OFERTA 

 

Wyszczególnienie zadania  Cena netto (proszę 

wskazać walutę) 

Cena brutto 

(proszę wskazać 

walutę) 

   
   
   
   
   
   
Razem    
 

 

Łączna cena oferty netto:…………………………………………………………………..………………………… 

Łączna cena oferty 

brutto:…………………………………………………………………..………………………… 

Termin zapłaty w dniach kalendarzowych (maksymalnie ……………………………………. dni) 

Termin realizacji…………………………………………………………………………………………………………. 

Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty: 

Imię, Nazwisko:…………………………………………………………………………………………………….……... 

Numer telefonu:…………………………………………………………………………………………….……….……. 

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………….……. 



                                                   
Data sporządzenia:……………………………………………………………………...…………………….……….… 

Data ważności oferty:……………………………………………………………………………………..….……….... 
  



                                                   
ZAŁĄCZNIK nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami 

współpracującymi 

 

 

 

 

………………………..…………....     ……………………………………… 

   Pieczątka Oferenta      Miejscowość, data 

 

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi 

 

Zgodnie z Art. 6c. Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości Oświadczam, że podmiot składający ofertę nie jest 

powiązanych  

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1,  

a wykonawcą, polegające na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawania  

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. 

 

 

……………………..………………………… 

Podpis 


