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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434912-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
2018/S 192-434912
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kowr.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.kowr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Inflancka 4
Warszawa
00-198
Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kowr.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Inflancka 4
Warszawa
00-198
Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
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Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kowr.gov.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Agencja wykonawcza

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa zabudowy powierzchni targowo-wystawienniczej w ramach targów Anufood China 2018
Numer referencyjny: 1714/2018/C

II.1.2)

Główny kod CPV
79956000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
2

1) wykonanie zabudowy 108 m powierzchni wystawowej (stoisko promocyjne),
2) obsługa stoiska promocyjnego (osoba techniczna, 2 hostessy posługujące się językiem polskim oraz
angielskim lub chińskim),
3) demontaż wykonanej zabudowy,
w ramach targów Anufood China 2018 odbywających się w terminie 21-23.11.2018 r. w Pekinie w Chinach.
2. Zabudowa będzie realizowana na powierzchni wystawienniczej wynajętej samodzielnie przez
Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Istotnych Postanowień Umowy (IPU) stanowiących załącznik
nr 4 do SIWZ.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy,
stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 348 300.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79950000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pekin (Chiny)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
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2

1) wykonanie zabudowy 108 m powierzchni wystawowej (stoisko promocyjne),
2) obsługa stoiska promocyjnego (osoba techniczna, 2 hostessy posługujące się językiem polskim oraz
angielskim lub chińskim),
3) demontaż wykonanej zabudowy,
w ramach targów Anufood China 2018 odbywających się w terminie 21-23.11.2018 r. w Pekinie w Chinach.
2. Zabudowa będzie realizowana na powierzchni wystawienniczej wynajętej samodzielnie przez
Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Istotnych Postanowień Umowy (IPU) stanowiących załącznik
nr 4 do SIWZ.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy,
stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 348 300.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 24/11/2018

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 3.3.2. pt: „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki
produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)”.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności
zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające
na wykonaniu usługi zabudowy powierzchni wystawowej wraz z obsługą techniczną stoiska oraz demontażem
na targach poza granicami Polski, o wartości brutto każdej usługi nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (słownie
złotych: trzysta tysięcy).

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
2

1) wykonania zabudowy 108 m powierzchni wystawowej (stoisko promocyjne);
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2) obsługi stoiska promocyjnego (osoba techniczna, 2 hostessy posługujące się językiem polskim oraz
angielskim lub chińskim);
3) demontażu wykonanej zabudowy,
w ramach targów Anufood China 2018 odbywających się w terminie 21-23.11.2018 r. w Pekinie w Chinach, na
warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, pt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Przedmiot
Umowy).
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem
przepisów prawa, standardów i reguł, obowiązujących przy wykonywaniu danego rodzaju usług.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy, o którym mowa ust. 1:
1) pkt 1 - w terminie do dnia 20.11.2018 r. do godziny 14.00;
2) pkt 2 - w terminie 21-23.11.2018 r.;
3) pkt 3 – po zakończeniu targów, w terminie do dnia 24.11.2018 r.,
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy i na warunkach
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, o których mowa w art. 138g,
przeprowadzana zgodnie z art. 138n pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 18/10/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Kryteria oceny ofert:
1) Kryterium (Kc) - cena brutto (40 %);
2) Kryterium (Kz) - koncepcja/wstępny projekt zabudowy (60 %)

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Owoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2018
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