ZAPYTANIE OFERTOWE POLSKA IZBA MLEKA 2016
ZAPYTANIE OFERTOWE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ STOISKA PODCZAS
TARGÓW GULFOOD DUBAJ W 2016 ROKU Z DNIA 02.02.2016 ROKU

Polska Izba Mleka składa zapytanie ofertowe na działania związane z organizacją stoiska podczas
targów Gulfood Dubaj roku organizowanego przez Polską Izbę Mleka ze środków Funduszu Promocji
Mleka, zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Zamawiający:
Polska Izba Mleka,
ul. Mickiewicza 7/23,
15 -213 Białystok,
KRS: 0000307577,REGON: 200214918, NIP: 542 30 85 199
Tel. +48 85 674 73 29, Fax +48 85 874 43 88
e-mail: izba@izbamleka.pl
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zabudowa standardowa, dzierżawa powierzchni wraz z
obligatoryjnymi opłatami, zabudowa łączna wyspowa z zachowaniem elementów kolorystyki
narodowej, usługi techniczne na poniższą imprezę targową:
I. Gulfood
Termin – 21-25 luty 2016
30 m2 – metraż może ulec zmianie
3. Termin realizacji oferty:
Wykonawca będzie związany ofertą do 1 marca 2016 roku. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.
4. Okres gwarancji:
nie dotyczy
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Polska Izba Mleka, Mickiewicza 7/23, 15213, Białystok lub elektroniczną na adres: targi@izbamleka.pl do 4 lutego 2016 r. do godz. 15:00
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
A. Treść oferty:
1. Nazwa wykonawcy:
.....................................................................
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2. Adres wykonawcy: ......................................................................
3. Tel, e-mail wykonawcy: ..............................................................
4. Osoba do kontaktu z ramienia wykonawcy: ...........................
5. NIP: ...............................................................................................
6. Regon: ..........................................................................................
7. Nr rachunku bankowego: ..........................................................
8. Cena wykonania zadania:
8.1 cena ogólna wykonania całości zadania powinna być podana w kwocie brutto,
8.2 oferta powinna zawierać informacje o koszcie każdego z wymienionych działań I-IV
oraz kosztorys każdego zadania osobno.
9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie w noszę do
niego zastrzeżeń.
10. Termin realizacji zamówienia: ..........................................................
11. Okres gwarancji: NIE DOTYCZY
12. Potwierdzam termin realizacji zamówienia .................................
13. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
............................................., dnia...........................
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka wykonawcy
7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
7.1 cena oferty–maksymalną liczbę punktów (50) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje
najniższą całkowitą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,
7.2 doświadczenie w wydatkowaniu środków pochodzących z Funduszu Promocji Mleka –
maksymalną liczbę punktów (30) otrzyma Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem
w wydatkowaniu środków pochodzących z Funduszu Promocji Mleka poprzez
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przeprowadzenie co najmniej 3 (słownie: trzech) zadań finansowanych ze środków FPM.
Wraz z ofertą należy wówczas przedłożyć wykaz tych przeprowadzonych zadań oraz
referencje podmiotów z branży mleczarskiej,
7.3 załączony projekt graficzny stoiska wyspowego - maksymalną liczbę punktów (20)
otrzyma Wykonawca, który przedstawi najciekawszy projekt graficzny stoiska branżowego.
8. Termin rozstrzygnięcia zapytania: do 5 lutego 2016 r.
9. Warunki płatności za działania zrealizowane w ramach oferty:
Przelew po wykonaniu usługi danego działania na podstawie wystawionej faktury VAT, dostarczonej
do siedziby Zamawiającego, w terminie do 60 dni.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Jakub Wszeborowski
targi@izbamleka.pl
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub rezygnacji z poszczególnych
terminów, ilości osób, liczby zamówionych przedmiotów lub usług itp., zawartych w
przedmiocie zamówienia.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie
bez podania przyczyny.

Białystok, 02 lutego 2016

