
Zbyszewo, dn. 03.09.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

MMI  Sp.  z  o.o.  zaprasza  do  składania  ofert  na  wynajem  i  zabudowę  stoiska

targowego/wystawienniczego  w  ramach  projektu  „Promocja  autobusu

niskopodłogowego  URBY  LF  w  szczególności  autobusu  URBY  LFE   z  napędem

elektrycznym  oraz  układem  dodatkowego  zasilania  z  wykorzystaniem  ogniw

fotowoltaicznych”,  który  jest  dofinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Działania  2.3  Aktywność  eksportowa  Osi

Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Pomorskiego na lata 2014-2020.

PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Zamawiający:  MMI  Sp.  z  o.  o.  zaprasza  do  złożenia  ofert  w  postępowaniu

prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

2. Zamówienie  nie  podlega  przepisom  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  prawo

zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi  zmianami) oraz

protestom i odwołaniom. 

3. Postępowanie jest prowadzone przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego

(dalej Komisję wyboru najkorzystniejszej oferty).

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
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Celem  projektu  jest  promocja  produktów  Spółki,  w  tym  przede  wszystkim  autobusów  z

rodziny URBY LF z napędem elektrycznym, na XIV Międzynarodowych Targach Transportu

Zbiorowego TRANSEXPO. Termin XIV edycji TRANSEXPO w Kielcach: 23-25.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe dotyczy:

1. Wynajęcia powierzchni wystawienniczej 200 m2.

2. Zabudowy stoiska wg indywidualnego projektu Zamawiającego.

Dane techniczne projektu stoiska:

Wysokość ścian: według standardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów

Materiał ścian i elementy konstrukcyjne: według standardowej zabudowy oferowanej przez

organizatora targów

Powierzchnia ścian: według standardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV):

 CPV 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 19.10.2018

 Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  harmonogramu  realizacyjnego  na

etapie prowadzonego postępowania, jak również na etapie realizacji umowy. Podstawą

do zmiany harmonogramu realizacji  zamówienia  mogą być  zmiany harmonogramu

realizacji innych elementów projektu. 

III. DANE KONTAKTOWE I FORMA PRZEKAZU INFORMACJI: 

Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami postępowania jest: 

Tomasz Saj, tel. 502 436 931, t.saj@mmi-bus.pl

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

 Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem terminu  składania

ofert.

 Na co najmniej 2 dni przed upływem terminu ważności oferty,  Zamawiający może

wystąpić o wydłużenie terminu związania ofertą.
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V. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU:

 Oferty można złożyć  w formie papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub

za pośrednictwem poczty polskiej/kuriera na adres siedziby Zamawiającego: wówczas

ofertę wraz z wymaganymi załącznikami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej

na  Zamawiającego  z  opisem:  Oferta  na  wynajem  oraz  zabudowę  stoiska

targowego/wystawienniczego.

 Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych  rozumianych

jako ofert na wykonanie części przedmiotu zamówienia.

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych rozumianych

jako  oferty  przewidujące  odmienny  niż  określony  przez  Zamawiającego  sposób

wykonania zamówienia.

VI. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  DOKUMENTY

POTWIERDZAJĄCE  SPEŁNIENIE  WARUNKÓW  UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU:

1. Udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Oferenci,  którzy  spełniają  następujące

warunki:

- nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 Oferentów, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili istotną

szkodę  względem  Zamawiającego  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je

nienależycie.

 Oferentów, w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe.

 Oferentów  będących  osobami  fizycznymi,  które  prawomocnie  skazano  za

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 Osoby  prawne  oraz  Spółki,  których  wspólnika  lub  urzędującego  członka  władz

zarządzających  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści

majątkowych.

 Oferentów,  którzy  nie  złożyli  wymaganych  oświadczeń  lub  nie  spełnili  innych

wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
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3. Z  możliwości  realizacji  zamówienia  wyłączone  są  podmioty,  które  są  powiązane

osobowo lub kapitałowo z MMI Sp. z o.o.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

Zamawiającym lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w imieniu

Zamawiającego  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  czynności

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a

Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

-  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika,

-  pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub

powinowactwa w linii  prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia lub  powinowactwa

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

4. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów

powinien przedłożyć wraz z ofertą przygotowaną zgodnie z formularzem stanowiącym

załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego następujące oświadczenia i wykazy:

      - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;

            - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu –   

                załącznik nr 3.

5. Brak  jakiegokolwiek  z  wymaganych  dokumentów  lub  złożenie  dokumentu

w niewłaściwej formie po wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji w podanym przez

Zamawiającego terminie spowoduje odrzucenie oferty.

6. Wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie podpisanych oryginałów, a kopie

dokumentów  powinny  być  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę

uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

VII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
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2) Zamawiający przewiduje składanie ofert w formie papierowej: wówczas ofertę wraz z

wymaganymi  załącznikami  zamieścić  należy  w  kopercie  zaadresowanej  na

Zamawiającego  z  opisem:  Oferta  na  wynajem  oraz  zabudowę  stoiska

targowego/wystawienniczego.  

3) Oferta  przygotowana  zgodnie  z  formularzem  stanowiącym  załącznik  1  powinna

zawierać: 

 pełną nazwę i adres Oferenta, datę sporządzenia oferty;

 opis  nawiązujący  do  parametrów/zakresu  wyszczególnionych  w  zapytaniu

ofertowym;

 wartość  oferty  w  PLN netto  i  brutto  wraz  z  podaniem wartości  oraz  stawki

podatku  VAT  obejmującą  kompletny  zakres  usług  związanych  z  realizacją

przedmiotu zamówienia. 

 Oświadczenie, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją

zamówienia określonego w Zapytaniu Ofertowym;

 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszeniem

do niego zastrzeżeń w szczególności co do jej zupełności lub prawidłowości.   

4) Do  oferty  należy  dołączyć  wymagane  załączniki  określone  w  przedmiotowym

zapytaniu. 

VIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA: 

1) Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania

ofertowego  najpóźniej  na  4  dni  przed  terminem  składania  ofert.  Zamawiający

niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień. 

2) Pisemna treść wyjaśnień zostanie - bez ujawnienia źródła zapytania - opublikowana na

stronie internetowej Zamawiającego. 

3) Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  nieudzielenia  odpowiedzi  na  pytania

przekazane po upływie wyżej wskazanego terminu.

4) Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert  zmodyfikować  treść

zapytania.  Dokonaną  w ten  sposób  modyfikację  Zamawiający  przesyła  wszystkim

Oferentom ubiegającym się o udzielenie zamówienia oraz umieszcza na swojej stronie

internetowej.
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IX. KRYTERIA WYBORU OFERT: 

Wybór  najkorzystniejszej  oferty  nastąpi  spośród  ofert  złożonych  przez  oferentów

spełniających  warunki  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  w  oparciu  o

następujące kryteria oceny:

Nazwa kryterium (K) Maksymalna ilość punktów
1. Cena brutto 100
SUMA 100

1. Kryterium 1. Cena brutto:

 ofertowana  cena  zamówienia  powinna  uwzględniać  wszelkie  koszty  niezbędne  do

realizacji całego przedmiotu zamówienia;

 cenę netto  oraz  brutto  należy podać w złotych  polskich  z  dokładnością  do dwóch

miejsc po przecinku;

 ocenie  w  ramach  kryterium  podlega  cena  brutto  za  wykonanie  przedmiotu

zamówienia, tj. wynajmu oraz zabudowy stoiska targowego/wystawienniczego.

 rażąco niska cena brutto zamówienia będzie powodem odrzucenia oferty;

 sposób przyznawania punktacji:

Ocena punktowa (K 1) = (najniższa cena brutto spośród złożonych poprawnych ofert*)/(cena

brutto badanej oferty*) x 100 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

uzyskanych w ww. kryterium. 

*  cena  brutto  oznacza  sumę  cen  brutto  wskazanych  w  ofercie  za  wynajem  stoiska

targowego/wystawienniczego oraz za zabudowę stoiska targowego/wystawienniczego.

X. ADRES I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
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 Oferty  należy  złożyć  osobiście  w  siedzibie  Zamawiającego,  przesłać  pocztą

polską/kurierem na adres:  MMI Spółka z o.o. 76-251, Zbyszewo ul. Zbyszewo 2 lub

mailem na adres: t.saj@mmi-bus.pl do dnia 21.09.2018 do godz. 23.59 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Oferentom.

 Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert:

a) jeżeli  w wyniku modyfikacji  treści zapytania,  niezbędny jest dodatkowy czas na

wprowadzenie zmian w ofertach;

b) na uzasadniony wniosek Oferenta;

c) o  przedłużeniu  terminu  składania  ofert  Zamawiający  niezwłocznie  informuje

wszystkich ujawnionych w postępowaniu Oferentów oraz informację umieszcza na

swojej stronie internetowej.

XI. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU: 

 Zamawiający  powiadomi  o  wynikach  postępowania  wszystkich  uczestników

postępowania drogą mailową oraz zostaną one umieszczone na stronie internetowej

Zamawiającego. 

 Zamawiający udzieli  zamówienia  Oferentowi,  którego oferta  została  oceniona jako

najkorzystniejsza  w  oparciu  o  podane  kryteria  wyboru.  Wybranemu  Oferentowi

Zamawiający określi termin oraz miejsce podpisania umowy.

XII. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem ofert ponosi Oferent.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo,  dokonania  istotnych  zmian  postanowień  w

zawartej  umowie  z  wybranym  Wykonawcą  w  stosunku  do  treści  oferty,  w

następujących przypadkach: 

a) zmiany  harmonogramu  realizacji  zamówienia  będące  następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w szczególności
wynikające z opóźnień w uzyskaniu pozwoleń, decyzji administracyjnych oraz
zmiany  harmonogramu  montażu  lub  dostawy innego  sprzętu  lub  instalacji
(będącego elementem projektu), bez którego nie jest możliwe zamontowanie
przedmiotu niniejszego zamówienia.
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b) nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie
mającym wpływ na realizację postanowień umowy. 

c) zmiany  dotyczą  realizacji  dodatkowych  usług  od  dotychczasowego
Wykonawcy,  nieobjętych  zamówieniem  podstawowym,  o  ile  stały  się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i) zmiana  Wykonawcy  nie  może  zostać  dokonana  z  powodów
ekonomicznych     lub  technicznych,  w  szczególności  dotyczących
zamienności  lub  interoperacyjności  sprzętu,  usług  lub  instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

ii) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

iii) wartość  każdej  kolejnej  zmiany  nie  przekracza  50%  wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:

i)  konieczność  zmiany  umowy  spowodowana  jest  okolicznościami,
których  Zamawiający,  działając  z  należytą  starannością,  nie  mógł
przewidzieć,

ii) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie. 

e) Wykonawcę,  któremu zamawiający udzielił  zamówienia,  ma zastąpić  nowy
wykonawca:

i) Na podstawie postanowień umownych, o których mowa powyżej,

ii) W  wyniku  połączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości,
restrukturyzacji  lub  nabycia  dotychczasowego  wykonawcy  lub  jego
przedsiębiorstw,  o ile nowy Wykonawca spełnia  warunki udziału  w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

iii) W wyniku przejęcia  przez  Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy
względem jego podwykonawców. 

Zmiany postanowień zawartej umowy wymagać będą dla swej ważności formy 
pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie

przed zakończeniem terminu składania ofert, do modyfikacji oraz uzupełniania treści

zaproszenia do składania ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert. Informacja o

dokonanej zmianie zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego i w
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bazie  konkurencyjności,  jak  również  rozesłana  drogą  mailową,  do  wszystkich

Oferentów, do których skierowano zaproszenie do składania ofert.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  niedokonania  wyboru  oferty  i  zamknięcia

postępowania  bez  podania  przyczyny,  odwołania  postpowania  przed  terminem

składania ofert oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania

przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

XIII. ZAŁĄCZNIKI: 

Formularz oferty – załącznik nr 1.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – załącznik nr

3.

str. 9



Załącznik nr 1 

F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Zamawiający:

MMI Sp. z o.o. 

76-251, Zbyszewo

ul. Zbyszewo 2

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): 
…………….……………….......................................................................................................................
Adres:….....................................................................................................................................................
Nr KRS (jeżeli dotyczy) …………..............................................................................................................
REGON/NIP …........................................................................................................................................
Osoba do kontaktu …..............................................................................................................................
Nr telefonu …...........................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej …...............................................................................................................
Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) 

…................................................................................................................................................................
(UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wynajem oraz zabudowę stoiska
targowego/wystawienniczego

SKŁADAMY OFERTĘ

na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  określonym  w  zapytaniu  ofertowym  na
następujących warunkach:
Wynajem stoika targowego/wystawienniczego
c  ena brutto: ………………..……………………zł (słownie: ………...…..……………………....……
……………………………………………..…….…………………………..…………………………...
Cena netto: ………………..…..…… zł (słownie: ………...…..……………………....……………….
……………………………………………..…….…………………………..…………………………..
Stawka VAT: ………. %
Kwota stawki VAT: ………………..…..……………… zł (słownie: ………...…..…………………..
……………………………………………..…….…………………………..…………………………..
Zabudowa stoiska targowego/wystawienniczego
c  ena brutto: ………………..……………………zł (słownie: ………...…..……………………....……
……………………………………………..…….…………………………..…………………………...
Cena netto: ………………..…..…… zł (słownie: ………...…..……………………....……………….
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……………………………………………..…….…………………………..…………………………..
Stawka VAT: ………. %
Kwota stawki VAT: ………………..…..……………… zł (słownie: ………...…..…………………..
……………………………………………..…….…………………………..…………………………..

Oświadczamy, że:

 powyższa  cena  brutto  zawiera  wszystkie  koszty,  jakie  poniesie  Zamawiający  w  przypadku
wyboru niniejszej oferty;

 zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń;

 posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej
oferty;

 jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

Wraz z ofertą składamy:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;

………………….……….., dn. ………………….. r.

…………………………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

(lub osób uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………… 

(Dane Oferenta) 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczamy,  że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w Zapytaniu
ofertowym.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty
i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. 

………………….……….., dn. ………………….. r.

…………………………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

(lub osób uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………… 

(Dane Oferenta) 

OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Oświadczamy, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu, ponieważ:

1) Nie należę od Oferentów, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
istotną  szkodę  względem MMI  Sp.  z  o.o.,  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je
nienależycie,

2) Nie należę do Oferentów, w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
3) Nie  należę  do  Oferentów  będących  osobami  fizycznymi,  które  prawomocnie  skazano  za

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
4) Nie należę do osób prawnych oraz Spółek, których wspólnika lub urzędującego członka władz

zarządzających  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści
majątkowych.

5) Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z
MMI Sp. z o.o. :
Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między
Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a  Wykonawcą,
polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika,
d) pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………….……….., dn. ………………….. r

…………………………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

(lub osób uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy
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