SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „MICHOWIANKA”
NIP 714-020-01-74
21-140 MICHÓW, ul. Tysiąclecia 19
Michów dn. 24.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z

przyznaniem pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów

rolnych i środków spożywczych”, poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i
promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Spółdzielnia Mleczarska
„Michowianka” ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego dotyczące ceny
mobilnego, klasycznego stanowiska wystawienniczego.
1. Zamawiający: Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka”, NIP 7140200174
ul. Tysiąclecia 19, 21-140 Michów, Tel. 818566162, email: marketing@michowianka.pl
2. Przedmiot zamówienia: kompleksowe wykonanie mobilnego, klasycznego
stanowiska wystawienniczego obejmujące przygotowanie projektu konstrukcji i
wizualizacji graficznej projektu, wykonanie oraz dostawę. Stoisko musi spełniać
poniższe parametry:














Powierzchnia pod stanowisko 18 m2
Praktyczna, lekka konstrukcja rozkładana
Zamawiający nie dopuszcza ścian z tkaniny tekstylnej
Stanowisko składające się z punktu informacyjnego, zaplecza technicznego i
zamkniętej strefy do rozmów biznesowych
Przewidywany budżet 7200 - 8800 zł netto
Budowa modułowa, możliwość dowolnego ustawiania elementów konstrukcji w
zależność od powierzchni wystawienniczej.
Stoisko musi mieć funkcję zamykania na klucz
Stoisko musi być funkcjonalne, utrzymane w stylu nowoczesnym, grafika musi
nawiązywać do systemu Jakość Tradycja, produktu Twarożek Babuni Tłusty i
Półtłusty z Michowa, zawierać hasło – Tradycyjny smak, najwyższa jakość oraz
oznakowanie zgodnie z Księgą wizualizacji PROW 2014-2020.
Wykonawca wykona zadruk full kolor z materiałów graficznych dostarczonych przez
Zamawiającego
Zadruk musi obejmować ściany eksponowane dla zwiedzających tj. front stoiska i
wewnętrzne ściany punktu informacyjnego.
Zamawiającym ma prawo do korekt i uwag do projektów graficznych przed realizacją
zamówienia
Projekt musi uwzględniać już posiadane przez Zamawiającego wyposażenie – witryna
chłodnicza – 50x48x165 cm, stół, 4 krzesła, 2 trybunki degustacyjne, łukowa ścianka
wystawiennicza, 2 rollupy.
3. Termin realizacji zamówienia: do 18.08.2017
4. Kryteria wyboru:
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Kryteria wyboru
Cenna netto
Gwarancja

Znaczenie
90%
10%

Punkty
90
10

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:
a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:
Cmin
An= -------------- x 90 pkt
Cr
Cmin – cena minimalna w zbiorze
Cr – cena oferty rozpatrywanej
An – liczba punktów przyznanej ofercie
Maksymalna liczba punktów 90. Wygrywa oferta najwyżej punktowana.
b) Punkty w ramach kryterium „Gwarancja ” będą przyznawane w skali od 2 do 10
proporcjonalnie do ilości zapewnionych lat gwarancji – wg. następującego schematu :
- 1 rok – 2 pkt.
- 2 lata – 4 pkt.
- 3- lata – 6 pkt.
- 4 – lata – 8 pkt.
- 5 i więcej lat – 10 pkt.
1 pkt. = 1%, maksymalnie można otrzymać – 10 pkt. =10 %
Wygrywa oferta najwyżej punktowana
5. Miejsce składania ofert:
Ofertę cenową należy przesłać na adres email marketing@michowianka.pl:
6. Termin składania ofert upływa:
05.06.2017 r. do 15.00

7. Wymagania co do oferty cenowej:
Wykonawca określi cenę oferty netto oraz brutto (wraz z należnym podatkiem VAT
naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami) w złotych polskich. Wykonawca
zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz okres
gwarancji, którą zapewnia.
L.p.

Ilość

Rodzaj
kosztu

Jednostka
miary

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

Okres
gwarancji

1.

8. Oferta podlega odrzuceniu zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dn. 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
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konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz
pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106 z 2017 r.).
9. W przypadku odmowy wykonania usługi przez wybranego Wykonawcę, Komisja
wyznacza do realizacji zamówienia kolejnego Wykonawcę z najwyższej ocenioną
ofertą.
10. Informacje o formalnościach
1. Otwarcie ofert i ocena odbędzie się 06.06.2017 w siedzibie Spółdzielni
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi
wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi.
3. Zakupiony sprzęt ma zostać dostarczony do siedziby SM Michowianka ul.
Tysiąclecia 19, 21-140 Michów
9. Złożona oferta powinna zawierać:
 Nazwę, adres oferenta
 Datę wystawienia oferty
 Kosztorys ofertowy w PLN netto
 Co najmniej jeden projekt stoiska wystawienniczego
 Podpis wystawcy oferty
Osoby do kontaktu:
Bilska Monika – 695111664
Piskorska Olga – 785010103
marketing@michowianka.pl
Zastrzeżenia
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje SM „Michowianki” do żadnego określonego
działania.
1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje SM „Michowianka” do
akceptacji oferty, w całości lub części oraz do składania wyjaśnień czy powodów
akceptacji lub odrzucenia oferty.
2. SM „Michowianka” nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek
koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i
dostarczeniem oferty.
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