
 
 
 

 
 

 

 

Chełm, dn. 30.11.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017/3.3.3 

na zakup usługi polegającej na wykonaniu transportu produktów na targi January Furniture Show – 

Wielka Brytania oraz Stockholm Furniture and Light Fair – Szwecja 

 

1. Dane Zamawiającego  

PPHU TUDAR SP. Z O.O. 

Ul. Rampa Brzeska 5 

22-100 Chełm 

2. Postanowienia ogólne  

Niniejsze postępowanie toczy się z zachowaniem zasady konkurencyjności,  w związku z realizacją projektu pt. 

„Zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych PPHU TUDAR sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez 

udział w branżowym programie promocji" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 

3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji 

innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to 

Brand.  

3. Przedmiot zamówienia   

Przedmiotem zamówienia kompleksowa usługa transportu produktów z ubezpieczeniem i wszelkimi 

formalnościami, związanymi z realizacją transportu na targi January Furniture Show oraz Stockholm Furniture and 

Light Fair.  

Transport na trasie: 1. Chełm-Birmingham-Chełm 2. Chełm-Stockholm-Chełm 

Transportowane produkty: Eksponaty Targowe (meble, dodatki, materiały promocyjne typu roll-up, katalogi, panel 

MPG) 

Wartość transportowanych produktów: 100 000,00 zł 

Specyfikacja zamówienia: 

a) Odbiór produktów od Zamawiającego (adres: ul. Rampa Brzeska,  22-100 Chełm) w dniach: 

1. od 12.01 do 13.01 – Wymagany samochód z podnośnikiem i wózek paletowy do załadowania palet 

z produktami. 

2. od 30.01 do 31.01 – Wymagany samochód z podnośnikiem i wózek paletowy do załadowania palet 

z produktami. 

b) Realizacja transportu wraz z ubezpieczeniem, bezpośrednio na stoisko firmy na tragach w terminach 

przewidzianych przez organizatora targów przed ich rozpoczęciem: 

 Targi January Furniture Show do dnia 17.01.2018 

 Targi Stockholm Furniture and Light Fair do dnia 04.02.2018 

c) Dostarczenie wszystkich mebli na wyznaczone stoiska ekspozycyjne o numerach: 

 Targi January Furniture Show – numer stoiska 4-C47 

 Targi Stockholm Furniture and Light Fair – numer stoiska C06:34 



 
 
 

 
 

 

Wraz z rozpakowaniem i złożeniem wybranych i wskazanych modeli mebli według dostarczonej przez 

Zamawiającego wizualizacji oraz rozłożenie materiałów promocyjnych na stoiskach (typu: roll-upy, 

bannery, grafiki itp.) 

d) Przechowywanie pustych opakowań produktów i palet na okres trwania targów 

e) Po zakończeniu targów dostarczenie na stoisko firmy pustych opakowań palet, rozkręcenie i spakowanie 

produktów, odbiór produktów z targów January Furniture Show w dniu 25.01.2018 oraz targów Stockholm 

Furniture and Light Fair w dniu 11.02.2018 (w terminach i godzinach przewidzianych przez organizatora 

targów), 

f) Transport z ubezpieczeniem bezpośrednio ze stoiska firmy na obu imprezach targowych do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego pod adresem ul. Rampa Brzeska, 22-100 Chełm najpóźniej do dnia 

31.01.2017 oraz 14.02.2018 r. 

g) Załatwienie wszelkich niezbędnych formalności związanych z transportem w kraju i za granicą. 

h) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania kalendarza montażu i demontażu ustalonego przez 

organizatorów imprez targowych wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

i) Rodzaj transportu: drogowy, samochodem dostawczym/ciężarowym. 

Waga i wymiary: 

Pełny samochód 13m, waga ok 3 tony 

Kod CPV – 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 

Kod CPV – 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 

4. Termin realizacji zamówienia   

Okres realizacji zamówienia: 

1. Targi January Furniture Show: Odbiór produktów od 12 do 13 stycznia 2018 r. Dostarczenie produktów 

po zakończeniu targów najpóźniej do 31.01.2018 r. 

2. Targi Stockholm Furniture and Light Fair: Odbiór produktów od 30 do 31 stycznia 2018 r. Dostarczenie 

produktów po zakończeniu targów najpóźniej do 14.02.2018 r. 

5. Miejsce realizacji zamówienia  

Miejsce realizacji zamówienia: 

1. Polska – siedziba Zamawiającego – Birmingham – Wielka Brytania – Polska – siedziba 

Zamawiającego. 

2. Polska – siedziba Zamawiającego – Stockholm – Szwecja – Polska – siedziba Zamawiającego. 

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

1. Zamówienie udzielane jest z zachowaniem zasady konkurencyjności.  

2. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

4. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki: 

a) Zakres działalności obejmuje świadczenie usług określonych w przedmiocie zapytania ofertowego, 

b) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia, 

c) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia, 



 
 
 

 
 

 

d) Nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona, 

nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym 

lub sądowym, 

e) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie: 

Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2) 

5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie 

spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.  

6. Brak dokumentów o których mowa w pkt. 4, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania. 

7. 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.  

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego 

zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do 

przedmiotu zamówienia.  

3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie 

upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu 

zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych 

działań w celu jej określenia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych.  

5. Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.  

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów 

1. Kryteria oceny ofert: 

Zakup usługi polegającej na wykonaniu transportu produktów na targi January Furniture Show – Wielka Brytania 

oraz Stockholm Furniture and Light Fair – Szwecja 



 
 
 

 
 

 

 

a) Cena - 100% 

 

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco: 

Cena: 100 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru: 

 

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert, 

-------------------------------------------------------------- x 100 

Wartość netto wskazana w badanej ofercie 

 

 

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a. Punkty będą liczone 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, którego/których oferta odpowiada wszystkim 

wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako 

najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100 pkt. w odniesieniu do danej części 

przedmiotu zamówienia).  

4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania 

ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.  

9.  Sposób przygotowania oferty  

1. Złożona oferta powinna zawierać: 

- nazwę i adres oferenta, 

- datę sporządzenia, 

- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto, 

- termin ważności oferty, 

- termin dostarczenia kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska, 

- warunki i termin płatności, 

- podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową. 

2. Do oferty należy dołączyć: 

a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

stanowiące Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

b. Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

stanowiące Załącznik nr 2. 

c. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 3. 



 
 
 

 
 

 

3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie firmy PPHU TUDAR SP. Z O.O. Ul. 

Rampa Brzeska 5, 22-100 Chełm lub mailem na przetargi@tudar.pl  

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu  

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem oferty i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie  

do dnia 08.12.2017 r. Liczy się data wypływu do siedziby firmy. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie 

elektronicznej na adres: przetargi@tudar.pl  

4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Marceli Jasiński, tel.: 784-605-505 

11. Wykaz załączników 

 

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym.  

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty 

 

12. Termin ogłoszenia wyników oraz podpisania umowy 

 

Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą na realizację zlecenia – do dnia 29.12.2017 r. 

 

13. Warunki zmiany umowy 

 

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy: 

1. Nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian 

zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami 

Pośredniczącymi; 

2. Nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont 

bankowych oraz danych identyfikacyjnych; 

3. Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego; 

4. Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

5. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy; 

6. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu 

na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o 

zamówienie, ani na wynik postępowania. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego 

postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50%  całkowitej wartości 
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zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z 

przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na 

dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym 

Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle 

związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie 

realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było 

wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego 

nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest 

uzależnione od wykonania zadania dodatkowego. 


