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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
11-09-2019

Termin składania ofert
18-09-2019

Numer ogłoszenia
1205827

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty nalezy składać na formularzu będącym załącznikiem do zapytania na adres mailowy
m.gadaj@stapiz.com.
Do ofert należy dołączyć podpisaną specyfikację sporządzoną na papierze firmowym z
informacją o szczegółowych kosztach poszczególnych pozycji stanowiących przedmiot
zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
m.gadaj@stapiz.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Mateusz Gadaj

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
664930642

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi organizacja wyjazdu pracowników firmy Stapiz na targi
Intercharm Moskwa.

Kategoria ogłoszenia
Usługi
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1205827
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Podkategoria ogłoszenia
Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest uczestnictwo firmy Stapiz w targach Intercharm Moskwa 2019.

Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi:
- Pośrednictwo w uzyskaniu wiz wjazdowych do Rosji dla 3 osób.
- Bilety lotnicze bezpośrednie dla 3 osób dorosłych, bagaż rejestrowany:
A. Bilet Warszawa - Moskwa, Lądowanie w Moskwie nie później niż 21.10.2019
B. Bilet Moskwa - Warszawa, Wylot z Moskwy nie wcześniej niż o godz. 9:00 27.10.2019
- Transfery dla 3 osób lotnisko-hotel-lotnisko w dniu przylotu i odlotu.
- Zakwaterowanie. 3 pokoje jednoosobowe ze śniadaniami. Hotel co najmniej trzygwiazdkowy.
Hotel zlokalizowany w ten sposób, aby bezpośredni (bez przesiadek) transport metrem
moskiewskim (wg. maps.google.com) na miejsce targów (Crocus EXPO Moscow) zajął nie
więcej niż 60 minut. Preferowany hotel położony bliżej centrum miasta.
- Bilet komunikacji miejskiej w Moskwie na cały okres pobytu.
- Ubezpieczenie dla 3 osób. Wymagane parametry: Suma kosztów leczenia min. 30 000 zł;
Ubezpieczenie NNW min. 4000 zł; Ubezpieczenie OC min. 50 000 zł, Ubezpieczenie bagażu
min. 400 zł.

Kod CPV
60000000-8

Nazwa kodu CPV
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Harmonogram realizacji zamówienia
Rezerwacje muszą zostać dokonane i dostarczone do 30.09.2019

Załączniki
Formularz ofertowy
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1205827
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Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
• Zamówienie będzie udzielone na drodze postępowania ofertowego.
• Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, dopuszcza jednocześnie
korzystanie przez oferentów z zasobów podmiotów trzecich w realizacji zamówienia.
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
• Złożenie oferty nie tworzy zobowiązań wobec stron. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko
jedną ofertę.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert oraz do
unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
• Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie na skutek zaistnienia przyczyn niezależnych
od Zamawiającego.
• Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym
poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności i
przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i
obiektywności wyboru.
• W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego w
trakcie jego trwania.
• Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie internetowej
Zamawiającego. Zapytanie zostało także przesłane do 3 potencjalnych wykonawców.

Dodatkowe warunki
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wymaganego doświadczenia oraz uprawnień
wymaganych do realizacji zamówienia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są
powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta 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 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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
• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
• Zmiana umowy może zostać dokonana w formie pisemnej po zaakceptowaniu obu stron.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1205827
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Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przedłożone oferty będą podlegały ocenie na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium 1 – cena brutto – waga 100%.
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena:100 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” wyliczana wg wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, którego/których oferta odpowiada
wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych
kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100 pkt.
w odniesieniu do danego przedmiotu zamówienia). Wyboru Wykonawcy dokona Komisja Oceny
Ofert.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
STAPIZ PROFESJONALNE KOSMETYKI FRYZJERSKIE PAWEŁ STRZALIŃSKI

Adres
Żeromskiego 27
05-070 Sulejówek
mazowieckie , miński

Numer telefonu
227832716

Fax
227832716

NIP
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1205827
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8221927969

Tytuł projektu
Rozwój działalności eksportowej i promocja marki STAPIZ na rynkach zagranicznych.

Numer projektu
POIR.03.03.03-14-0104/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Biacomex S.A.
Elewatorska 11/1
15-620 Białystok
Data wpłynięcia:18.09.2019
Oferowana cena: 11163,49 zł brutto.

Pełna lista podmiotów
Biacomex S.A.
Magdalena Siśkiewicz New Challenge
TeCe sp z o.o.
Intour Polska sp. z o.o.
Top Podróże sp. z o.o.
Bankowe Biuro Podróży TRAVELBANK sp. z o.o.
Furnel Travel International sp. z o.o.
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